
 
2014. évi Serdülő TOP - 12 Bajnokság 

v e r s e n y k i í r á s a 

 

1. A bajnokság célja 
A jogosultságot szerzett 12-12 leány és fiú versenyző részére versenyzési, 
valamint ranglistapont szerzési lehetőség biztosítása, a bajnoki címek és 
helyezések eldöntése. 
 

2. A bajnokság helye és ideje 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest II. Marczibányi tér 13.) 
2014. november 29-30. (szombat-vasárnap) 
 

3. A bajnokság rendezője 
 Magyar Asztalitenisz Szövetség 
 

4. Versenybíróság 

        Főbíró: Szabó II. László      

Főbíró h.: Karikás Gábor 

 

5. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje 

November 29.    10.00 órától  (serdülő leány kezdéssel,  kb. 10.20-tól fiúval 

           folytatva) 1-4. forduló     

                   14,30 órától (serdülő leány kezdéssel,  kb. 14.50-tól fiúval  

             folytatva) 5-7. forduló 

  November 30. 10.00 órától (serdülő leány kezdéssel, kb. 10.20-tól fiúval 

folytatva) 8-11. forduló 

 

6. Indulásra jogosultak 

A Szabálykönyv 6.3.3.3 pontja alapján csak magyar állampolgárságú és magyar 

játékjogosultságú versenyzők indulhatnak. 

 

7. A bajnokság lebonyolítási rendje 

A Szabálykönyv 6.3.3.6 pontja, illetve a vonatkozó elnökségi határozat szerint.  

 

      8.   Költségek 

Nevezési díj: 1.200 Ft/fő, mely az ÁFÁ-t tartalmazza. 
A nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő, melyet a verseny színhelyén kell 
befizetni a verseny megkezdéséig. Amennyiben ez nem történik meg, a 
versenyző nem indulhat a versenyen! (Lásd:114/2007. sz. Elnökségi határozat 
a nevezési díjak megfizetésének rendjéről)  



A verseny rendezési költségei a rendezőt, míg a részvétel (utazás, szállás, élelmezés 

stb.) költségei a résztvevő versenyző sportkörét terhelik. 

 

9.   Díjazás 

A verseny 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül, a bajnokok tiszteletdíjat 

kapnak. 

 

10.   Nevezés 
A nevezések beérkezésének határideje: 2014. november 25. (kedd) 

Nevezéseket kizárólag elektronikus úton (e-mailen), a nevezes@moatsz.hu 

címre küldve, a megadott formanyomtatványon fogad el a versenybíróság. 

Nem a megadott nyomtatványon beküldött, valamint a határidőig be nem 

érkezett nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk. 

A sorsolást az indulók a helyszínen, a jelentkezések lezárását követően kapják meg. 

 

11.   Egyebek 

A versenyzők verseny kezdete előtt legkésőbb 30 perccel a Versenybíróságnál  

versenyzési engedélyükkel és érvényes sportorvosi igazolásukkal jelentkezni 

tartoznak. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély nélkül a bajnokságon nem 

lehet indulni.  

Amennyiben a benevezettek közül valaki nem jelenik meg, úgy a Versenybíróság 

a tartalékok közül mást oszt be a sorrend figyelembevételével. 

A bajnokság New Ball JOOLA SUPER P+*** labdával, 6 db JOOLA asztalon 

kerül lebonyolításra. Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ 

verseny és játékszabályaiban, valamint az elnökség határozataiban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2014. november 9. 

 

                                                                             Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

             

Jóváhagyta: 

 

Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós 

   a JVB elnöke              főtitkár 


