
BUDAPEST III. o. ”ŐSZI ÉVADNYNYITÓ VERSENY 2018” 

Versenykiírása 
 

 

1. A verseny célja: Elsősorban a budapesti játékosok részére felkészülési lehetőség 

biztosítása az őszi szezonra. (A versenyen nem szerezhető országos ranglistapont.) 

 

2. A verseny rendezője: A Budapesti Asztalitenisz Szövetség 

 

3. A verseny támogatója: Budapest Főváros Önkormányzata és a Puskás Tivadar 

Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 

 

4. A verseny ideje és helye: 2018.08. 25. (szombat) 10.00 óra, Bp. IX. Gyáli út 22.      

(Bejárat a Zombori úti kapun Gyáli út – Zombori út sarok) 

 

5. A verseny főbírója: Szabó II. László 

                       főbíró-h.: Retek levente 

                       titkár:       Szabó Gábor 

                      

6. Versenyszámok: Férfi egyes 

 Női versenyszámot nem hirdetünk, a nők a férfiak között indulhatnak. 

 A főtáblára nem kerülők részére – a résztvevők számától függően – két vagy 

három  nyert játszmás  (kieséses rendszerű)  vigaszversenyt rendezünk.  

                             

7. A verseny résztvevői:  

 A Budapest bajnokságban, a kerületi bajnokságokban, az NB III-ban és a 

megyei   bajnokságokban résztvevő versenyzők. (Nem indulhatnak, akik a 

2017/2018. évi bajnokságban NB II-es vagy magasabb osztályú mérkőzésen öt, 

vagy annál több alkalommal játszottak.)  

 Érvényes sportorvosi /egyesületen kívülieknek háziorvosi/ igazolás, szükséges.  

 

8. Nevezés:  
Előzetes nevezés: szlaciedit@gmail.com e-mail címre. (Az előzetes nevezést 

visszaigazoljuk.) Nevezést csak a versenykiírás mellékleteként megadott excel 

formátumú formanyomtatványon fogadunk el. Az előzetes nevezés határideje: 2018. 

augusztus 23. (csütörtök). 

 

Helyszíni nevezés: a verseny megkezdése előtt, de legkésőbb 9.30 óráig.   

 

Nevezési díj: 

 

  
Előzetes nevezés esetén 

/Ft/ 
Helyszíni nevezés 

/Ft/ 

BP CSB-ben szereplő szakosztályoknak 
(NB III-ban szereplő játékosaiknak is) 500 700 

NB III, megyei, kerületi, egyesületen 
kívüliek 800 1200 



 

 

9. Díjazás: A főverseny 1. helyezettje kupa és érem-, a 2-3. helyezettek érem 

díjazásban,  részesülnek. 

 

10. Egyebek:  

 

 Az érvényes versenyzési engedélyeket legkésőbb 30 perccel a kezdés előtt – 

jelentkezéskor - be kell mutatni a versenybíróságnál. 

 A versenyt JOOLA Flash*** 40+ plastic labdákkal rendezzük meg. 

 A versenykiírásban nem említett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai 

érvényesek. 

 

Budapest, 2018-08-09                         

 

Budapesti Asztalitenisz Szövetség 


