
Módosított 

 

2016. évi újonc, serdülő és ifjúsági Országos Bajnokság 
I. o. országos 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.) 2016. május 6.-8. 

   

Bajnoki számok:  

 
     I.o. újonc leány és fiú egyes  

o összevont    (2003.01.01.-én és utána születetteknek) 
o U11-es korcsoport   (2005.01.01.-én és utána születetteknek) 

I.o. serdülő leány és fiú egyes és páros  (2001.01.01.-én és utána születetteknek) 
I.o. ifjúsági leány és fiú egyes és páros  (1998.01.01.-én és utána születetteknek) 

 
 A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

 

2016. május 6. (péntek) 

10:00 U11-es korcsoport újonc leány és fiú egyes 
13:00 U 13-as újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport selejtező 

     kb. 16:00 U 13-as újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport főtábla 
 

2016. május 7. (szombat) 

         10:00 serdülő leány és fiú páros 
 12:00 serdülő leány és fiú egyes selejtező  
 15:00 serdülő leány és fiú egyes főtábla  
 

2016. május 8. (vasárnap) 

         10:00 ifjúsági leány és fiú páros 
 12:00 ifjúsági leány és fiú egyes selejtező 
 15:00 ifjúsági leány és fiú egyes főtábla 

   
 

 



A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

 
   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  

Nevezés, sorsolás: 

 
A nevezések beérkezésének határideje: 2016. május 2. (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 nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2016. május 5.-én (csütörtökön) 13.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 
A sorsolás nyilvános. 

 
Nevezési díjak: 

 
Újonc versenyszámokban 600 Ft, serdülő versenyszámokban 700 Ft, ifjúsági 
versenyszámokban 1.000 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 győztesei és helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban, továbbá a 
győztesek serlegdíjazásban 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 nélkül a 
bajnokságon nem lehet indulni. 

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

A verseny 18 db JOOLA 2000 és 3000 típusú, zöld színű asztalokon, JOOLA SUPER 
P+*** labdákkal kerül lebonyolításra. 

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

Szálláslehetőségek: 

Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium: 7700 Mohács, Liliom u. 50.  
- Csarnok mellett közvetlen.  
- 2.500 Ft+ jogszabály szerinti idegenforgalmi adó  
- Csütörtökön korlátozott számban tudnak fogadni vendégeket (iskolai nap a péntek). 
- Pénteken 14.00 óra után tudják elfoglalni a szállást. 
- Lehetőleg e-mail-ben várják a megrendeléseket: kollegiummohacs@gmail.com 

Telefon: (69) 510-398 
 



Kovács Hotel 

- H-7700 Mohács, Vörösmarty u. 20. 
- Email: info@kovacshotel.hu 
- Telefon: (30) 413-4039 
- web: http://www.kovacshotel.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/ 
 
Pannon Hotel ** 

- H-7700 Mohács, Dózsa György u.17 

- Email: info@pannonhotel.hu 

- Telefon: (69)510-277 
web: http://www.pannonhotel.hu/ 

 
 

Budapest, 2016. április 8.  

 

Mohácsi Torna Egylet 1888 

 

 
Jóváhagyta: 
 

Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós   
                a JVB elnöke               főtitkár   

      


