
BÜKFÜRDŐ KUPA 

I. osztályú utánpótlás (újonc, serdülő, leány és fiú) asztalitenisz 

ranglistaverseny versenykiírása  

2018. október 20–21. 

  

1. A verseny célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők sportszakmai 

fejlődéséhez és ranglistapontok szerzéséhez. Kapcsolatépítés az asztalitenisz 

utánpótlás-nevelő egyesületek játékosai és edzői között. 

2. A verseny rendezője:   

         Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya 

    A versenybíróság: 

           Főbíró:          Bódis Attila 

           Főbíró h.:      Karikás Gábor 

3. A verseny helye és ideje: 

     Bük város sportcsarnoka 9737 Bük, Eötvös u. 11. 

     2018. október 20–21. (szombat – vasárnap) 

4. Versenyszámok: 

          - I. o. újonc leány és fiú egyes (U13: 2005.01.01.-én és utána születettek) 

 - I. o. újonc leány és fiú egyes (U11: 2007.01.01.-2006.12.31. között születettek) 

 - I. o. serdülő leány és fiú egyes (2003.01.01.-én és utána születettek) 

 - I. o. serdülő leány és fiú páros (2003.01.01.-én és utána születettek)  

5. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2018. október 20. (szombat): 

 

10.00 óra: U11 újonc leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 

13.00 óra: U13 újonc leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 

 

2018. október 21. (vasárnap) 

 

10.00 óra: serdülő leány és fiú páros 

11.30 óra: serdülő leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 

6. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. Az egyes versenyszámok – a nevezők 
számától függően – csoportos körmérkőzéses selejtezővel kezdődnek, majd egyenes kieséses 
főtáblával kerülnek lebonyolításra. Az U13-as és a serdülő főtáblán a legjobb 16 közé jutott 
versenyzők minden helyet kijátszanak. 

7. Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2018. október 16. (kedd) 



Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon 

keresztül lehet. A máshová küldött vagy másnak átadott, valamint a 

határidőig be nem érkezett és nem online módon leadott nevezéseket nem 
tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2018. október 19-án (pénteken) 15.00 órakor a MOATSZ 
helyiségében. A sorsolás nyilvános. 

8. Nevezési díjak: 

Újonc versenyszámokban 1200 Ft, serdülő versenyszámokban 1500 Ft 

személyenként és versenyszámonként, amelyet a verseny megkezdése előtt be 

kell fizetni!  A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját ki kell 

fizetni. 

9. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei, helyezettjei serleg, illetve érem díjazásban 

részesülnek. Az egyéni versenyszámokban az 5.– 8. helyezetteket is díjazzuk. 

A valamennyi versenyszám összesítésében legtöbb pontot szerző szakosztály 

elnyeri a 2018. évi BÜKFÜRDŐ kupát. A helyezések pontértékei az összesített 

pontversenyhez: 1. hely 18 pont, 2. hely 14 pont, 3. hely 10 pont, 5 – 8. hely 6 
pont, 9 – 16. hely 2 pont. 

Ha a párost különböző szakosztályok versenyzői alkotják, a helyezésekért járó 
pontot megosztva kapják. 

Költségek: 

A rendezés költségeit a Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya, a részvételi 
kiadásokat a szakosztályok viselik. 

Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek 

a Versenybíróságnál jelentkezni. Akinek a MOATSZ nyilvántartó rendszerében nem 
szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles a Versenybíróságnak bemutatni 
sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül 
állítja párba és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

A verseny JOOLA asztalokon, „JOOLA Flash 40+***” fehér plastic 
versenylabdával kerül lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és 
játékszabályai, valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

A szállás lehetőségekről a www.visitbuk.hu/szallashely, valamint a 
www.bukfurdoszallasok.hu honlapokon tájékozódhat. 

 

Bük, 2018. szeptember 19. 

Büki Testedzők Köre 

Asztalitenisz Szakosztály 

Jóváhagyta: 

 

                        Kékedi Tibor                                                   Felegyi Gábor       

                        a JVB elnöke                                                       főtitkár 
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http://www.visitbuk.hu/szallashely
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