
A 2015. évi  
 

Tolna megyei egyéni bajnokságok  
 

v  e  r  s  e  n  y  k  i  í  r  á  s  a 
 
 

A Tm-i Asztalitenisz Szövetség a sportágban szereplő Tolna megyei versenyzők részére  versenyt hirdet a 
kiírásban megfogalmazott feltételekkel: 
 
A verseny célja:  
 
A Tm-i sportegyesületek asztalitenisz szakosztályaiban felkészülő versenyzők részére versenyzési 
lehetőséget biztosítani, eldönteni a 2015. évi bajnoki címeket a versenyre benevezett versenyzők között. 
 
A verseny helyszíne, időpontja:  
 
A megyei bajnokság  

2015. február 8-án /vasárnap/ 
 

kerül megrendezésre. a verseny helyszíne: Tolna, Asztalitenisz terem  
 
A verseny rendezője:  
 
   Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 
   7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 
 
Versenybíróság: 
A verseny főbírója:   Németh István 
Helyettes főbíró:  Ágner László 
 
 
Versenyszámok: 
   Női egyéni bajnokság 

Női páros bajnokság  
   Leány ifjúsági egyéni bajnokság 
 
Részvételi feltételek: 
 
A versenyen részt vehet minden Tolna megyei asztalitenisz versenyző, akit a spotegyesülete nevez és a 
nevezési díjat megfizette. 
A versenyzők  a versenybíróságnál igazolásuk bemutatásával be kell jelentkezzenek , a nevezési díj 
megfizetésének igazolásával.  Amennyiben a nevezett versenyző a nevezési díjat előzetesen nem rendezte, a 
versenyből kizárásra kerül! 
Nevezési díj:  Felnőtt korú versenyzőknek 1500.- Ft versenyzőnként és versenyszámonként. 
  Ifjúsági korú versenyzőknek 500.- Ft versenyzőnként és versenyszámonként 
Az ifjúsági, serdülő és újonc korú versenyzők a felnőtt mezőnybe is  nevezhetők. 
A nevezési díjat a Tolna megyei Sportszövetség 10404601-46002877.számú számlájára „Nevezés-
asztalitenisz MB” megjelöléssel átutalva, vagy postai utalványon kell teljesíteni. A nevezésben kérem a 
költségviselő adatainak (neve, számlázási címe, adószám) megjelölését a számla kiállításához. 
A versenybíróság csak előzetes nevezést fogad! A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük 
a versenyzők írásos nevezését versenyszámonként a  

 
laszlo.agner@gmail.com 

 
e-mail címre. Nevezési határidő: 2015. február 5. (csütörtök) 19.00 h 
 
 A bajnokság ranglista verseny, a MOATSZ által jegyzett ranglista-szabályok szerinti ranglistapontok 
szerezhetők.  



 
A lebonyolítás rendje: 
 
A verseny nevezési létszámtól függően körmérkőzésekkel, vagy kieséses rendszerben bonyolódik. 
Körmérkőzés azon versenyszámokban kerülhet megrendezésre, ahol a nevezett létszám a 20 főt nem éri el. 
Ez esetben a nevezési létszámtól függően csoportok kerülhetnek kialakításra.  A végső sorrendet a csoportok 
győztesei közötti mérkőzések döntik el. 
A 20 főt elérő, vagy meghaladó nevezési létszámnál, valamint  a páros versenyszámban kieséses rendszerben 
kerül sor a megyei bajnoki cím eldöntésére.  
A sorsolás során az érvényes ranglista szerint főtáblára kerülnek a ranglista sorrendje szerinti 1-4 
helyezettek. 
A megrendezésre kerülő verseny nyílt verseny, a versenyen részt vehetnek nem igazolt versenyzők is. A 
részvétel feltétele orvosi igazolás, vagy felelősségvállaló nyilatkozat.   
 
A verseny menetrendje: 
 
 Ifjúsági leány verseny kezdete    9.00 óra 
 Felnőtt Női páros verseny kezdete   10.00 óra 
 Felnőtt női egyéni verseny kezdete    11.00 óra 
 
Díjazás: 
 
A versenyben I.-II. III. helyezést elérő versenyzők érem díjazásban részesülnek. 
 
 
Sorsolás: 
 
A helyszínen, a meghirdetett versenyszám indulását megelőzően 30 perccel. 
 
Költségek: 
 
A verseny rendezési költségei a szervezőket, míg az egyéb felmerülő költségek a résztvevőket terhelik.  
 
Egyebek: 
 
A jelen versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai az irányadók. 
 
 
Szekszárd, 2015. január 15. 
 
 
     Vermes György sk.  Ágner László sk 
      elnök            titkár 
               Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 
 


