
            

 

2015. évi U21-es Országos Bajnokság 
versenykiírása 

 
 

 

1. A bajnokság célja: 
Az U21-es korosztályba tartozók részére versenyzési lehetőség biztosítása és az 

országos bajnoki címek eldöntése. 

 

2. A verseny rendezője: 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

3. A versenybíróság: 
   Főbíró:  Gulyás Vince/Bódis Attila 

   Főbíró-helyettes: Katona Csaba 

 

4. A verseny helye és ideje: 
Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.) 

2015. november 13.-14. 

 

5. Bajnoki számok:    
U 21-es leány és fiú egyes, páros és vegyes páros (1994.01.01.-én és utána 

születetteknek) 

 
6. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

 

  2015. november 13. (péntek) 
10.00 U21 vegyes páros végig 

12.00 U21 leány páros végig 

14.30 U21 leány egyes selejtező, majd főtábla 

 

   2015. november 14. (szombat) 
   10.00 U21 fiú páros végig 

  13.00 U21 fiú egyes selejtező, majd főtábla 

Nagyszámú nevezés esetén, fenntartjuk a lehetőséget a verseny 3 nap alatt történő 

megrendezésére. 

 

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

 

8. Nevezés, sorsolás: 
A nevezések beérkezésének határideje: 2015. november 10. (kedd) 

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. november 12.-én (szerdán) 15.30 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

 

 

9. Nevezési díjak: 
Versenyszámonként és személyenként 1.500.-Ft, melyet átutalással a MOATSZ 

bankszámlájára (számlaszám: 11600006-00000000-75489740 Erste Bank) „ U21 OB 

nevezési díja, klub és játékosnév megjelöléssel” 2015. november 11.-ig beérkezően, 

vagy a jelentkezéssel egyidejűleg a verseny megkezdése előtt kell a helyszínen 

befizetni. A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját ki kell fizetni. 

 

10. Díjazás: 
A versenyszámok győztesei kupa, 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 
11. Költségek: 

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

 

12. 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 versenyszámokra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül 

állítja párba, és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

A verseny 10 db JOOLA asztalon, JOOLA SUPER P40+*** labdákkal kerül 

lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai, 

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

 

          Budapest, 2015. november 4. 

 

  

 Jóváhagyta: 

               Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós  

  a JVB elnöke      főtitkár   


