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A verseny célja: 

Versenylehetőség biztosítása az újonc korosztályhoz (2001. 01. 01. után 
született) tartozó versenyzők részére. Sportágunk legifjabb versenyzői számára a 
motiváció fokozása, az asztaliteniszhez való kötődés erősítése, sikerélmények és 
versenytapasztalatok szerzése. 

 
A verseny rendezője: 

BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztály 
 
Versenyszámok: 

Újonc fiú csapatverseny 
 
Versenybíróság: 

Főbíró: Kékedi Tibor 
Főbíró-helyettes: Bódis Attila 

 
Verseny helyszíne: 

BVSC-Zugló asztalitenisz-csarnok 
1142 Budapest, Szőnyi út 2. 

 
Időbeosztás: 

2014. december 21., vasárnap 
10:00 órakor: csoportos körmérkőzések, majd helyosztó mérkőzések 

 
A verseny lebonyolítása: 

A csapatokat alkotó versenyzők ranglista pozíciójának figyelembevételével a 
csapatok két vagy három, külön kategóriába kerülnek besorolása, a nevező 
csapatok számának függvényében. A csapatok csoportbeosztása a ténylegesen 
megjelent játékosok ranglista helyezése alapján fog megtörténni. 
A verseny 1. szakaszában a csapatok csoportos körmérkőzéseket játszanak. A 2. 
szakaszban helyosztó mérkőzésekre kerül sor. Valamennyi helyezés eldöntésre 
kerül. 
A csapatokat 2 játékos alkotja. A csapatmérkőzések során minden játékos az 
ellenfél mindkét játékosával megmérkőzik. Az eredmény 4/0, 3/1 vagy 2/2 lehet. 
Győzelem esetén 2 pontot, döntetlen esetén 1 pontot, vereség esetén 0 pontot 
kapnak a csapatok. A helyosztó mérkőzések során született döntetlen esetén a 
játszmaarány, esetleg a poénarány dönt. 
Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. 
A verseny a BVSC-Zugló asztalitenisz-csarnok 2 termében 16 db JOOLA típusú 
asztalon, JOOLA Super *** labdával kerül lebonyolításra. 

 



Díjazás: 
Ünnepélyes eredményhirdetés valamennyi kategóriában lesz. Az 1–3. helyen 
végzett csapatok játékosai serlegdíjazásban részesülnek.  
A verseny legjobb csapata és legeredményesebb versenyzője a támogatók által 
felajánlott különdíjakat veheti át. 

 
Nevezés: 
 A nevezések beérkezési határideje: 
 2014. december 15., hétfő 
 Nevezési díj: csapatonként: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell kifizetni. 
 Nevezési cím: BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztály 
      1142 Budapest, Szőnyi út 2. 
      Fax: 468-2977, 273-1427 
      e-mail: tabletennisworldfestival@t-online.hu 

Nevezni a csapatokat alkotó versenyzők neveinek, ranglistahelyeinek és 
születési éveinek feltüntetésével szükséges. 

 
Sorsolás: 
 40 perccel a verseny megkezdése előtt. 

Azon csapatok, amelyek a verseny megkezdése előtt legkésőbb 9:15 óráig nem 
jelentkeznek a versenybíróságnál, nem kerülnek besorsolásra. 

 
Indulásra jogosultak: 

A versenyen minden újonc korú versenyzőkből álló budapesti illetve vidéki csapat 
indulhat, amelyeket egyesületük benevez és a nevezési díjakat befizették. 
Az ún. „vegyes” csapatok indulására nincs lehetőség. 

 
Költségek: 

A rendezés költségeit a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztály és a támogatók 
fedezik. 
Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, stb.) a résztvevő szakosztályokat 
terhelik. 

 
Egyebek: 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és 
rendelkezései az irányadók. 

 Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendező felelősséget nem vállal. 
 
Budapest, 2014. október 27. 
 
        

BVSC-Zugló Asztalitenisz-szakosztály 
 
 
 
Jóváhagyta: 
   Kékedi Tibor  

a JVB elnöke 


