
MOATSZ KUPA 

2018. évi országos újonc leány ranglistaverseny versenykiírása 

 

1. A verseny célja: 

Versenylehetőség biztosítása ranglistapontok szerzéséhez. A szakosztályok nevelő 

munkájának felmérése. 

 

2. A verseny rendezője: Magyar Asztalitenisz Szövetség 

  KSI SE Asztalitenisz Szakosztálya 

  

 Főbíró:  Szabó II. László   

 Főbíró helyettes: Garics Gábor 

   

3. Versenyszámok: 

- újonc leány egyes azok számára, akik 2005.01.01-jén és utána születtek (U 13); 

- U11-es korcsoportú újonc leány egyes azok számára, akik 2007. 01. 01-jén és 

utána születtek; 

 

4. A verseny helye: 

KSI Asztalitenisz Csarnoka (Budapest, XIV., Istvánmezei út 1-3.) 

Újonc leány egyes: 2018. március 25. (vasárnap) Kezdési idő: 10.00 óra  

 

5. A verseny ideje és játékrendje: 

Március 25. (vasárnap) 10.00: U11-es évjáratú újonc leány egyes   

     12.30: U13-as összevont újonc leány egyes selejtező 

     14.30: újonc leány egyes főtábla 

 

6. A verseny résztvevői: 

A Szakosztályok által benevezett versenyzők.  

 

7. A verseny lebonyolítása: 

A versenyszámok körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek és kieséses rendszerben 

folytatódnak. Az U13-as leány egyes versenyszámnál az 1-16. helyek kijátszásra 

kerülnek, progresszív kieséses rendszer lebonyolításával. A helykijátszások 2 nyert 

játszmáig tartanak. 

 

8. Nevezés: 

Nevezési díj személyenként: 600 Ft, melyet a jelentkezéssel egyidejűleg a verseny 

megkezdése előtt kell a helyszínen befizetni. 

A nevezések beérkezési határideje: 2018. március 20. (kedd) 

 

Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.huoldalon keresztül 

„online” módon lehet. A nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk 

figyelembe venni.  

 

9. Sorsolás: 2018. március 23.-án (pénteken) 15.30 órakor a MOATSZ helyiségében.  

http://nevezes.moatsz.hu/


 

10. Költségek: 

A rendezés költségeit a MOATSZ viseli. Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, 

stb.) a résztvevő szakosztályokat terhelik. 

 

11. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei kupa, illetve valamennyi versenyszám I-VIII. helyezettje 

érem díjazásban részesül.  

Az U11-es és U13-as versenyszám győztesei a KSI különdíját kapják. 

Az újonc, serdülő és ifjúsági verseny összesítése alapján a legeredményesebb női 

szakosztály elnyeri a 2018. évi MOATSZ Kupát, amelyet az ifjúsági verseny befejezését 

követően vehetnek át. 

Értékelés a MOATSZ Kupa elnyeréséhez: 1. hely: 8 pont, 2. hely: 6 pont, 3-4. hely: 4 

pont, 5-8. hely: 2 pont, 9-16. hely: 1 pont. 

 

12. Egyebek: 

Szállásról, étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodni.  

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók 

A versenyszámok 4 db STIGA és 4 db DONIC típusú asztalokon és JOOLA Flash 

40+*** labdákkal kerülnek lebonyolításra. 

 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók. 

 

A versenyzők és edzőik számára a rendező klub ingyenes büfét biztosít. 

 

 

Budapest, 2018. március 7. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

  Kékedi Tibor s.k.    Felegyi Gábor    

a JVB elnöke                      főtitkár    


