
„Puskás Kupa” 

2017. évi Budapest Felnőtt III. o. Bajnokság 

Versenykiírása 
(A versenyen nem szerezhető országos ranglistapont!) 

 
A bajnokság célja: Emléket állítani Puskás Tivadarnak, a nagy magyar feltalálónak és 

eldönteni a Budapest III. osztályú bajnoka címet. 

 

A bajnokság rendezője: A Budapesti Asztalitenisz Szövetség  

 

A verseny támogatója: Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs 

Szakközépiskola és Budapest Főváros Önkormányzata. 

 

A versenybíróság:  Főbíró:  Szabó II László 

                                   Főbíró-h.:  Retek Levente 

         Titkár:  Szabó Gábor 

                                 
Bajnoki számok: III. o. férfi egyes, III. o. férfi páros, III o. női egyes 

 

A bajnokság ideje és játékrendje: 2017. január 14. (szombat)  09. 30. óra férfi páros 

                                                                                                   12. 00. óra férfi egyes 

                                                                                                       12. 00. óra női egyes 

Legalább 5 fő női versenyző nevezése esetén a női egyes versenyszámot is 

megrendezzük. Kisebb létszám esetén a nők a férfi mezőnyben indulhatnak. 

 

A bajnokság helye: Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs 

Szakközépiskola, Bp. IX. Gyáli út 22. (Bejárat a Zombori úti kapun Gyáli út - Zombori 

út sarok.) 

 

A verseny résztvevői és a lebonyolítás: A versenyen mindazok indulhatnak: 

- akiket egyesületük, vagy saját maguk időben beneveznek. A páros versenyszámra is 

nevezni kell. Amennyiben valakinek nincs párja, párját „X”-szel kell nevezni. Az X-szel 

nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja párba és a versenyen jelenlévő 

páros összeállítását nem változtatja meg. 

- rendelkeznek érvényes versenyzési- és sportorvosi engedéllyel. A versenyzési 

engedéllyel nem rendelkezők saját felelősségükre indulhatnak. 
- akik nem rendelkeznek II. osztályú vagy magasabb osztályú minősítéssel,  

- akik a 2016/2017-es bajnoki évben NB III-ban, Budapest vagy megyei bajnokságban, 

illetve alacsonyabb osztályban szerepelnek, (magasabb osztályban – Nemzeti Bajnokság 

II. vagy magasabb osztályai - sem Magyarországon, sem külföldön egy alkalommal sem 

játszottak csapatbajnoki mérkőzésen).  

- A verseny 7 db JOOLA asztalon, Double Happines*** (celluloid) labdákkal kerül 

lebonyolításra. 

- A verseny lebonyolítása egyesben vegyes rendszerben (csoportos körmérkőzés és 

egyenes kieséses főtábla alkalmazásával), párosban – az indulók számának függvényben 

- vegyes vagy egyenes kieséses rendszerben történik. (Amennyiben az indulók létszáma 

lehetővé teszi, a főtáblára nem kerülők részére két nyert játszmás vigaszversenyt 

rendezünk.) 



 

 

 

Nevezés: A nevezéseket a szlaciedit@gmail.com címre kell küldeni, melyet 

visszaigazolunk. (Amennyiben nem kap visszaigazolást, a nevezés elküldését igazoló 

üzenet másolatot feltétlenül hozza magával!) Nevezni csak a versenykiírás 

mellékleteként megadott excel formátumú formanyomtatványon lehet.  

A nevezés beérkezésének határideje: 2016. január 11 (szerda). Helyszíni nevezés nincs. 

 

Nevezési díj:  
-BP CSB-ben szereplő szakosztályoknak (NB III-ban szereplő játékosaiknak is)   500 Ft 

-NB III, megyei, kerületi, egyesületen kívüliek     1000 Ft 

A nevezési díj mindkét versenyszámban való indulásra jogosít. A nevezési díjat a 

benevezett, de a versenyen nem indulóknak is meg kell fizetniük. 

 

Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei érem, a győztesek tiszteletdíj (kupa/serleg) 

díjazásban részesülnek.  

 

Egyebek:  

- A játékosok a versenyszámok megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni és érvényes igazolásukat bemutatni.  

- A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ játék és versenyszabályai 

érvényesek. 

 

 

Budapest, 2016. december. 22. 

 

 

Budapesti Asztalitenisz Szövetség  

 

mailto:szlaciedit@gmail.com

