
            
 

2015. évi Serdülő és Ifjúsági leány és fiú Országos Bajnokság 
versenykiírása 

 
1. A bajnokság célja: 

Minősítő és ranglistapontok szerzése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
 

2. A verseny rendezője: 
Szekszárd Asztalitenisz Club 

 
3. A verseny főtámogatója:  

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
TolnAgro Kft 
Magyar Asztalitenisz Szövetség  

 
4. A versenybíróság: 

   Főbíró:  Kékedi Tibor 
   Főbíró-helyettes: Katona Csaba 

Garics Gábor 
 

5. A verseny helye és ideje: 
Szekszárd Városi Sport- és Szabadidő Központ (Szekszárd, Keselyűsi u. 1-3.) 
2015. május 23.-25. 
 

6. Bajnoki számok:    
I.o. serdülő leány és fiú egyes, páros és vegyes páros (2000.01.01.-én és utána 
születetteknek),  
I.o. ifjúsági leány és fiú egyes, páros és vegyes páros (1997.01.01.-én és utána 
születetteknek) 

 
7. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 
 

  2015. május 23. (szombat) 
10.00 ifjúsági vegyes páros végig 
12.00 ifjúsági leány és fiú páros végig 
14.30 ifjúsági leány és fiú egyes selejtező 
 

   2015. május 24. (vasárnap) 
   10.00 ifjúsági leány és fiú egyes főtábla 
  13.00 serdülő vegyes páros végig 
  15.00 serdülő leány és fiú páros végig 
 
 
 



   2015. május 25. (hétfő) 
   10.00 serdülő leány és fiú egyes selejtező 
  14.30 serdülő leány és fiú egyes főtábla 

 
8. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  
 

9. Nevezés, sorsolás: 
A nevezések beérkezésének határideje: 2015. május 18. (hétfő) 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 
lehet. A nem online módon leadott, valamint a határidőig be nem érkezett 
nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 
Sorsolás: 2015. május 22.-én (pénteken) 14.30 órakor a MOATSZ helyiségében. A 
sorsolás nyilvános. 

 
10. Nevezési díjak: 

A serdülő versenyszámokban versenyszámonként és személyenként 700.-Ft, az 
ifjúsági versenyszámokban versenyszámonként és személyenként 1.000 Ft, amelyet a 
verseny megkezdése előtt be kell fizetni!  A benevezett, de el nem indult 
versenyzők nevezési díját ki kell fizetni. 
 

11. Díjazás: 
A versenyszámok győztesei tiszteletdíjban, helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 
12. Költségek: 

A rendezés költségeit a Szekszárd AC, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik. 
 
13. Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 
Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély 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 16 db JOOLA 2000 és 3000 asztalon, JOOLA SUPER P+*** labdákkal 
kerül lebonyolításra. 

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

Szálláslehetőség:  

- Hotel Thelena, Tolna, Kaszárnya u. 7.,  tel: O6 74/442-049 
- SIÓ Motel, Szekszárd, Rákóczi u. 188., tel.: 06 74/510-482; 06 30/936-2230 
- Hotel ZODIACO, Szekszárd, Szent László u. 19. tel.:06 74/511-150, fax: 06 

74/511-140; e-mail: info@hotelzodiaco.hu 
- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola Kollégiuma, tel: 06 74/528-

327. 
          Szekszárd, 2015. május 6.  

 Jóváhagyta: 
               Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós  

  a JVB elnöke      főtitkár   


