
 

2018. évi újonc és serdülő Országos Bajnokság 
I. o. ranglistaverseny 

versenykiírása 
 

 

A verseny rendezője: 

  Mohácsi Torna Egylet 1888 

Magyar Asztalitenisz Szövetség  

Fővédnök: Szekó József,  Mohács város polgármestere 

 

A versenybíróság: 

  Főbíró:   Kékedi Tibor 

  Főbíró-helyettesek:  Bódis Attila 

Gulyás Vince  

A verseny helye és ideje: 

Mohácsi Sportcsarnok (7700 Mohács, Sport u. 1.) 2018. május 4.-6. 

 

Bajnoki számok:  

     I.o. újonc leány és fiú egyes,  

o összevont (U13)  (2005.01.01.-én és utána születetteknek) 

o U12-es korcsoport  (2006.01.01. és 2006.12.31. között születettek) 

o U11-es korcsoport  (2007.01.01.-én és utána születetteknek) 

I.o. serdülő leány és fiú egyes, páros, vegyes páros (2003.01.01. után születettek) 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az U12-es korcsoportban nevezhetnek az U11-es 

korcsoportba tartozó versenyzők is, azonban a versenyen ebben a kategóriában csak 

akkor indulhatnak, ha a lebonyolíthatóság ezt lehetővé teszi. A nevezések 

függvényében fogjuk visszajelezni minden klubnak, hogy az U12-es kategóriában 

elindulhat-e az U11-es korcsoportba tartozó versenyzője. 

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2018. május 4. (péntek) 

10:00 U11-es korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

14:00 U12-es korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

2018. május 5. (szombat) 

 10:00 újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport (U13) selejtező  
 13:30 újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport (U13) főtábla 

      16:30 serdülő vegyes páros 

2018. május 6. (vasárnap) 

 10:00 serdülő leány és fiú páros  
 12:30 serdülő leány és fiú egyes selejtező 

      15:00 serdülő leány és fiú egyes főtábla 

 

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. A versenyszámok körmérkőzéses 

selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. Helykijátszás 

nincs. 



Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2018. április 30. (hétfő) 

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

„online” módon lehet. A nem online módon leadott nevezéseket, valamint a 

határidőig be nem érkezett nevezéseketnem tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2018. május 3.-án (csütörtökön) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

Nevezési díjak: 

Az újonc versenyszámokban 600 Ft, serdülő versenyszámokban 700.-Ft 

személyenként és versenyszámonként-, amelyet a verseny megkezdése előtt be kell 

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

Díjazás: 

 

A versenyszámok I-III. helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban, az egyes 

versenyszámok V-VIII. helyezettjei érem díjazásban, a győztesek serleg díjazásban is 

részesülnek.  

 Költségek: 

A rendezés költségeit a Mohácsi Torna Egylet 1888, a részvételi kiadásokat a 

szakosztályok viselik. 

Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély, valamint 

sportorvosi igazolás nélkül a bajnokságon nem lehet indulni.Akinek a MOATSZ 

nyilvántartó rendszerében nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles 

a Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A verseny 16 db JOOLA World Cup típusú asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal 

kerül lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai, 

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

Büfé a verseny teljes ideje alatt üzemel. 

Szállásról, étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodni. 

Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

Fotók, videók: 

A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók 

készülhetnek a verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői 

rendelkeznek, azokat harmadik személy rendelkezésére bocsáthatják. 

Szálláslehetőségek: 

Kovács Hotel 

- H-7700 Mohács, Vörösmarty u. 20. 

- Email: info@kovacspanzio.hu 

- Telefon: 06 20 3591159 

 

http://nevezes.moatsz.hu/
mailto:info@kovacspanzio.hu


Szent János Hotel *** 

- H-7700 Mohács, Szent Mihály tér 6-7. 

- Email: fo@hotel-szentjanos.hu 

- Telefon: (69) 511-010 

- web: http://www.hotel-szentjanos.hu/ 

Mohácsi Lovasklub 

- H-7700 Mohács, Külterület 089/435 hrsz. 

- Email: mohacsilovasklub@gmail.com 

- Mobil: +36209142535 

- web: http://www.mohacsilovasklub.hu 

Pannon Hotel 

- H-7700 Mohács, Dózsa György u. 17. 

- Email: info@pannonhotel.hu 

- Tel: +36/69/510-277, mobil: +36/30/500-8285 

- web: http://pannonhotel.hu 

 

Egyéb szállások megtalálhatók a www.mohacs.hu weboldalon. 

 

 

Budapest, 2018. április 9. 

 

Mohácsi Torna Egylet 1888 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Kékedi Tibor     Felegyi Gábor   

                 a JVB elnöke         főtitkár   
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