
„BÜKFÜRDŐ KUPA” I. osztályú utánpótlás (újonc, serdülő, 
leány és fiú) ranglistaversenyének versenykiírása 

 

1. A bajnokság célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása a minősítő és ranglista pontok szerzéséhez, az utánpótlás 

korú versenyzők sportszakmai fejlődésének segítése versenyeztetésük által. 

2. A verseny rendezője: 

Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya 9737 Bük, Eötvös u. 11. 

3. A versenybíróság: 

Főbíró:   Bódis Attila  

Főbíró helyettesek: Garics Gábor   

   Gulyás Vince 

4. A verseny helye és ideje: 

Bük Város Sportcsarnoka 9737 Bük, Eötvös u. 11. 

2016. szeptember 23 – 24 (péntek – szombat) 

 5.   Bajnoki számok: 

- I. o. újonc leány és fiú egyes (U 13: 2003. 01. 01-én és utána születettek) 

- I. o. újonc leány és fiú egyes  (U11: 2005.01.01-én és 2015.12.31. között születettek) 

- I. o. serdülő leány és fiú egyes (2001. 01. 01-én és utána születettek) 

- I. o. serdülő leány és fiúpáros 

 6.   A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2016. szeptember 23. (péntek): 

- 10.00 óra:  U11-es újonc leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 

- 13.00 óra: U13-as újonc leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 

2016. szeptember 24. (szombat): 

- 10.00 óra: serdülő leány és fiú páros 

- 11.30 óra: serdülő leány és fiú egyes csoportos selejtező, majd főtábla 



 7.   A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. 

 8.   Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezési határideje:  2016. szeptember 19. hétfő  

Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül lehet. A 

nem online módon leadott, illetve a nevezési határidőig be nem érkezett nevezéseket nem 

tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2016. szeptember 21.-én szerdán 16,00 órakor a MOATSZ helyiségében történik. 

A sorsolás nyilvános. 

 9.   Nevezési díjak: 

Serdülő versenyszámokban 700 Ft, újonc versenyszámokban 600 Ft versenyszámonként és 

személyenként, amelyet a verseny megkezdése előtt be kell fizetni! A benevezett, de el nem 

indult versenyzők nevezési díját is meg kell fizetni. 

 10.   Díjazás: 

A versenyszámok győztesei, helyezettjei serleg illetve éremdíjazásban részesülnek. Az egyéni 

versenyszámok 5 - 8. helyezettjeit is díjazzuk. A versenyzőknek és kísérőiknek a büki 

gyógyfürdőbe csoportos belépés esetén kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk. 

 11.   Költségek: 

A rendezés költségeit a Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya, a részvételi 

kiadásokat a szakosztályok viselik. 

 12. Egyebek: játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel 

kötelesek a Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély nélkül 

a versenyen nem lehet indulni. 

A páros versenyszámokra „X”-el nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja párba 

és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

A verseny 15 db JOOLA 2000 asztalon JOOLA Flash 40+  labdákkal kerül lebonyolításra. 

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

az ide vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

Szálláslehetőségek: 

A szálláshelyekről bővebben tájékozódhatnak pl. a www.visitbuk.hu/hu/szallashely honlapon, 

valamint egyéb büki honlapokon is. Bük városban és a fürdőn több 3 – 5 csillagos szálloda és 

sok vendégház található. 



Néhány olcsóbb szálláshelyet ajánlanánk figyelmükbe, melynek árai: 3.000 – 4.500 Ft/fő/éj 

között vannak. Idegenforgalmi adót 14 éves életkor alatt nem kell fizetni:  

An-Di Vendégház:    9737 Bük, Petőfi u. 45. Tel: 36-30-670-2986  www.andivendeghaz.info 
Brigitte Vendégház: 9737 Bük Honfoglalás u. 20. Tel: 36-30-442-0160  www.buk-

vendeghaz.hu 

Emődi Vendégház: 9737 Bük Béke u. 4.  Tel:36-30-384-1154  www.eszallas.hu/emodi 

Júlia Vendégház:  9737 Bük Ifjúság útja 80. Tel: 36-30-537-3181 www.eszallas.hu/julia 

Németh Vendégház: 9737 Bük Béke u 21.  Tel:36-30-618-7452 www.nemeth.try.hu 

Siesta Apartman:  9737 Bük, Ifjúság u. 57. 36-30-377-8254 www.apartmansiesta.hu 

 

 

Bük, 2016. szeptember 05. 

         Büki Testedzők Köre 

               Asztalitenisz Szakosztálya 

 

Jóváhagyta: 

Kékedi Tibor       dr. Stocker Miklós                       

JVB elnöke                főtitkár 

    

 

 

 


