
„SZEKSZÁRD  KUPA” 
I.  osztályú. női és leány asztalitenisz ranglista verseny 

versenykiírása 
 

1./  A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása felnőtt, ifjúsági ranglista pontok szerzésére. 
 
2./   A verseny rendezője:  SZEKSZÁRD ASZTALITENISZ CLUB 
 
3./  A versenybíróság: Főbíró:  Kékedi Tibor 

Főbíró-helyettes: Szily Márta 
 
4./   Versenyszámok:  I.o.  női  egyes  és  páros 
           I.o.  ifj. leány egyes és páros  (1996.01.01-én és utána 
                                                                                            születettek)  
 
5./   A verseny ideje, helye és játékrendje: 
        
       Helye:  Szekszárd Városi Sport- és Szabadidő Központ 
          Szekszárd,  Keselyűsi u.  1-3. 
 
       Időpontja: 2014. szeptember 20-21. 
 
       Játékrend:          
       szeptember 20. (szombat) 10.00 óra: felnőtt női páros 
                                                  11.30 óra: felnőtt női egyes (selejtező) 
                                                  13.30 óra: felnőtt női egyes  (főtábla) 
 
        szeptember 21. (vasárnap) 10.00 óra: ifjúsági leány páros 
                                                     11.30 óra: ifjúsági leány egyes (selejtező) 
                                                     13.30 óra: ifjúsági leány egyes  (főtábla) 
 
6./   A verseny lebonyolítása a MOATSZ versenyszabályai szerint történik. 

A női és ifjúsági egyes versenyszámok selejtező csoportos körmérkőzéses, míg a páros 
versenyszámok egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. 

 
7./   Nevezés, sorsolás: 
                      
       A nevezések beérkezési határideje: 2014. szeptember 15. (hétfő) 
 

Nevezéseket kizárólag elektronikus úton (e-mailen), a nevezes@moatsz.hu címre küldve, 
a megadott formanyomtatványon fogad el a versenybíróság. Nem a megadott 
nyomtatványon beküldött, valamint a határidőig be nem érkezett nevezéseket figyelmen 
kívül hagyjuk. A nevezési lap a www.moatsz.hu oldalon az aktuális versenykiírásnál 
tölthető le! 
 

       Nevezési díjak személyenként és versenyszámonként: 
                                Felnőtt versenyszámokra: 1.500.- Ft. 
                                Ifjúsági versenyszámokra: l.000.- Ft. 
       A nevezési díj a versenyszám megkezdése előtt a helyszínen nyugta ellenében fizetendő. 



A sorsolás 2014. szeptember 19.-én 16 órakor a MOATSZ hivatalos helyiségében 
(Budapest, XIV., Istvánmezei út 1-3.) lesz. 

 
8./    Díjazás: a  felnőtt női egyes  I-III. helyezettjei érem-,  és az alábbi pénz-díjazásban 
                       részesülnek: I .helyezett:  bruttó  60.000 Ft 
                                        II. helyezett:  bruttó  30.000 Ft 
                                       III. helyezettek:  bruttó  20.000 Ft, továbbá 
                       a felnőtt női páros  I. helyezettjei érem, és btto 20-20.000 Ft.  pénzdíjban, 
                                           a II. és III. helyezettek érem-, és  tárgyjutalomban; 

az ifjúsági egyéni verseny I-III. helyezettjei érem-  és nettó10-5-3 ezer forint 
pénzdíjban, 

                       az ifi páros  I-III. helyezettek érem- és tárgyjutalom díjazásban  részesülnek. 
 
        A verseny legeredményesebb szakosztálya elnyeri a rendezők kupáját a következő  
        értékelés szerint: 

- valamennyi versenyszámban I. hely 8, II. hely 6, III. hely 2 pont-, 
- ha a párost különböző szakosztályok versenyzői alkotják, úgy a fent meghatározott 

pontszám felét kapja a párost alkotó egy-egy szakosztály. 
 
 
9./   Egyéb  tudnivalók: 
 

- a verseny JOOLA 2000-es és JOOLA 3000-es asztalokon, New Ball JOOLA SUPER-
P*** fehér labdával kerül lebonyolításra; 

- két különböző egyesületbeli játékosból álló pár csak akkor fogadható el, ha mindkét 
játékost ugyanazzal a párral nevezi a saját egyesülete; 

- az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendező nem vállal felelősséget; 
- a versenyzők első versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel érvényes versenyzési 

engedéllyel kötelesek jelentkezni a versenybíróságnál. 
 
Valamennyi szabálykérdésben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadóak! 

 
10./  Külföldi nemzetiségű és játékjogosultságú versenyzők nevezése esetén  

- a nevezési díjként megállapított díjnak háromszorosát kell fizetni-, 
- a benevezett helyett más játékost nem lehet indítani-, 
- a főtáblára kiemelteknek is jelentkezniük kell a selejtezők megkezdése előtt! 

 
11./  Szálláslehetőségek: 

- PTE Illyés Gyula Főiskola Kollégiuma; tel: 06/74/528-327, 
- Szent László 1. sz. Kollégium (Szekszárd, Augusz Imre u. 15.; mobil: 06/70/984-8807, 

tel: 06/74/412-132 
- SIÓ MOTEL, fax: 06/74/510-483 

 
 
Szekszárd, 2014. augusztus 8. 
 
 Jóváhagyta: 
 
    Kékedi Tibor       dr. Stocker Miklós 
    a JVB elnöke                                                         főtitkár 


