
           

2018. évi Felnőtt egyéni Országos Bajnokság 

 
 

 
A bajnokság célja: 

A sportág népszerűsítése, versenyzési, ranglista és minősítő pontszerzési lehetőség. Az 

országos bajnoki címek és a helyezések eldöntése. 

 

A bajnokság helye és ideje: 

Ormai László Sportcsarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.) 

2018. március 2-4. 

 

A bajnokság rendezője: 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

     A bajnokságot az alábbi versenybíróság bonyolítja: 

     Főbíró: Bódis Attila 

     Főbíró helyettes: Karikás Gábor  

                                  

A lebonyolítás időrendje: 

 

Március 2., péntek 

 

10.00 óra vegyes páros elődöntőig  

13.00 óra női páros az elődöntőig 

15.00 óra férfi páros az elődöntőig 

18.00 óra vegyes páros elődöntők 

18.30 óra vegyes páros döntő 

 

Március 3., szombat 

 

10.00 óra női egyes csoportos selejtező 

13.30 óra női egyes főtábla 1. forduló (A női egyes 1. fordulójára akkor kerül sor, ha a 

főtábla 32-es.) 

14,30 óra férfi egyes csoportos selejtező 

18,30 óra férfi egyes főtábla 1. forduló  

 

Március 4., vasárnap 

 

10.00 óra női egyes főtábla folytatása 

10.45 óra női és férfi egyes főtábla folytatása 

11.30 óra férfi egyes főtábla folytatása 

12.15 óra női egyes negyeddöntők 

13.00 óra férfi egyes negyeddöntők 

15.00 óra női páros elődöntők 

15.30 óra férfi páros elődöntők 

16.00 óra női egyes elődöntők 

16.45 óra férfi egyes elődöntők 

17.30 óra női, férfi páros döntő 

18.00 óra női egyes döntő 

18.45 óra férfi egyes döntő 
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A bajnokság résztvevői: 

 

A Szabálykönyv 6. 2. 1. pontjának megfelelően mindazok a magyar állampolgárságú és 

magyar játékjogosultságú versenyzők, akiket egyesületük benevez, érvényes versenyzési 

engedéllyel rendelkeznek és a nevezési díjat befizetik. 

 

A lebonyolítás módja: 

 

A férfi és női egyes versenyszámok selejtezői csoportos körmérkőzéses rendszerben, míg a 

páros versenyszámok és az egyes főtábla végig kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. 

 

Díjazás: 

 

A győztesek kupa, az 1-3. helyezettek éremdíjazásban és a későbbiekben meghatározott 

pénzdíjazásban részesülnek, amelyet a honlapon közzé fogunk tenni.             

 

Nevezés, sorsolás: 

 

A nevezési határidő: 2018. február 26. (hétfő). 

 

A nevezési díj versenyszámonként és személyenként 1.500 forint, melyet a jelentkezéssel 

egyidejűleg kell a helyszínen befizetni. A nevezési díj minden elfogadott nevezés után 

esedékes. A rendezés költségei a rendezőt, a részvétel költségei pedig (utazás, szállás, ellátás, 

nevezési díj stb.) a résztvevő versenyző sportkörét terheli. 

 

Nevezni az összes versenyszámra kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu 

oldalon keresztül lehet.  

 

Különböző egyesületekből összeállított egynemű és vegyes párosok esetén mindkét érintett 

egyesületnek neveznie kell a párost. Párosra csak teljes párok nevezése fogadható el azzal, 

hogy X-es nevezésnél a versenybíróság adhat sorsolással párt, s az így besorsolt páros indulása 

kötelező. 

 

A nyilvános sorsolás: 2018. február 28.-án (szerdán) 16.00 órakor lesz a MOATSZ-ban. 

A benevezett versenyző távolmaradása esetén a nevező egyesület a Szabálykönyv 6. 1. 6. 

pontjában meghatározott összeget köteles befizetni a MOATSZ számlájára. 

 

Egyebek: 

 

A bajnokság 6-8 db JOOLA asztalon, JOOLA FLASH***40+ labdával kerül lebonyolításra. 

Akinek a MOATSZ nyilvántartó rendszerében nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma 

az köteles a Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. A 

versenyzési engedély bemutatása (érvényes sportorvosi igazolás megléte), valamint nevezés 

nélkül a bajnokságon indulni nem lehet! 

Minden egyéb, kiírásban nem szabályozott kérdésben a Szabálykönyvben foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A bajnokságon ütőellenőrzésre is sor kerülhet. 

 

A verseny alatt büfé üzemel! 

 

 

http://nevezes.moatsz.hu/
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A doppingszabály betartása érdekében a bajnokságon szúrópróbaszerű doppingvizsgálat 

lehet, amelynek bármelyik versenyző köteles felszólításra alávetnie magát.  
 

 

Budapest, 2018. február 10. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Kékedi Tibor sk.   Felegyi Gábor 

a JVB. elnöke       főtitkár                           


