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1. A verseny rendezője: 
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség  

 
2. Versenybíróság: 

Főbíró:  Kékedi Tibor 
Főbíró helyettesek: Szabó II László 
   Karikás Gábor 

 
3. A verseny helye és ideje: 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok, Budapest, II. Marczibányi tér 13. 2015. január 
17-18. 

 
4. Bajnoki számok:  

I.o. női egyes és páros  
I.o. férfi egyes és páros  

 
5.  A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2015. január 17. (szombat) 

10.00 női páros  
11.30 női egyes selejtező tábla,  
14.00 női egyes főtábla 

 
2015. január 18. (vasárnap) 

10.00 férfi páros  
11.30 férfi egyes selejtező tábla, 
15.00 férfi egyes főtábla 
 

6. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 
A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  

 
7. Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2015. január 12. (hétfő) 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 
lehet 2014. december 29.-től. Az online nevezésekhez hozzáférést a MOATSZ 
irodától lehet kérni, amennyiben nem érkezett meg. Tekintettel arra, hogy az új 
rendszer bevezetése ezzel a versennyel kezdődik, kérjük a nevezéseket minél 
előbb leadni és probléma esetén a MOATSZ irodától lehet segítséget kérni. A 
nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 
Sorsolás: 2015. január 16.-án (pénteken) 14.30 órakor a MOATSZ helyiségében. A 
sorsolás nyilvános. 
 
 



 
 

8. Nevezési díjak: 
1.500 Ft - személyenként és versenyszámonként-, amelyet a verseny megkezdése 
előtt be kell fizetni!  A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját ki 
kell fizetni. 

 
9. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei tiszteletdíjban, helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  

 
10.  Költségek: 

A rendezés költségeit a BPATSZ, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik. 

 
11. Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 
Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyzési engedély 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 8 db JOOLA asztalon, JOOLA SUPER P+*** labdákkal kerül 
lebonyolításra. 

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

 
 

         Budapest, 2014. december 23.  

 

Budapesti Asztalitenisz Szövetség 

 

 

 
Jóváhagyta: 

 
              

Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós   
a JVB elnöke               főtitkár   

  
      


