
A 2016. évi felnőtt TOP 12 „KVALIFIKÁCIÓS” verseny 
versenykiírása 

 

1.  A bajnokság célja 
Az Országos TOP 12 „A” bajnokságra az indulási jogosultság megszerzése. 
 

2.  A bajnokság rendezője 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 
Versenybíróság: 
Főbíró: Szabó II. László 
Főbíró h.: Karikás Gábor 
 

3. A bajnokság helye és ideje 
Ormai László Asztalitenisz Csarnok, Budapest II., Marczibányi tér 13. 
2016. október 11-12.  
 

4.  Bajnoki számok és a lebonyolítás rendje 
a) Női egyes 
b) Férfi egyes  
 
2016. október 11.(kedd) 
10.00 órától női egyes csoport mérkőzések (3 forduló) 
10.30 órától férfi egyes csoport mérkőzések (3 forduló) 

  
2016. október 12.(szerda) 
10.00 órától a továbbjutó 8 női versenyző kieséses táblán folytatva és 
10.30 órától a továbbjutó 8 férfi versenyző kieséses táblán folytatva, kijátszva mind a 8-8 
helyet mindkét nemben 
 

5.  A bajnokság résztvevői 
A férfi és női egyes versenyszámban a hatályos magyar ranglista 10-21. helyezettjei, 
valamint a válogatott edzők által kijelölt maximum 4-4 további versenyző. További 
résztvevők és a tartalékok mindkét versenyszámban a ranglista további helyezettjei, 
sorrendben. Hat versenyzőt lehet nevezni a tartalékok közül. 
 

6.  Nevezés, díjazás 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 
lehet. A nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.  
Máshová küldött vagy másnak átadott nevezéseket nem vesszük figyelembe. 
A nevezés határideje: 2016.  október 6. (csütörtök) 
A TOP 12 „A” bajnokságon a jogosultak közül  indulni szándékozó versenyzők 
nevezését a kvalifikációs versenyre történő nevezéssel egyidejűleg kell megadni! 
Amennyiben a TOP 12 „A” bajnokságra jogosultak közül valaki (k) nem neveznek, 
akkor a ranglista további helyezettje (i) jogosultak indulni és nem kell résztvenniük a 
kvalifikációs versenyen. 
A Kvalifikációs versenyen indulásra jogosultak közül azok helyett, akik jogosulttá 
válnak a TOP 12 „A” versenyen részt venni, a ranglista további helyezettjei 
indulhatnak! 
Nevezési díj személyenként 3000,-Ft, melyet a verseny helyszínén 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)  
Az első három helyezett éremdíjazásban részesül. 
Az első három helyezett jogosult a TOP 12 „A” bajnokságon indulni. 
A további helyezettek adják a tartalékokat a verseny végeredményének sorrendjében. 

 
7.  A lebonyolítás módja 

Valamennyi mérkőzés 4 nyert játszmáig tart. Vegyes rendszerű verseny. Az első 
versenynapon 16 fő, négyfős csoportokban körmérkőzéses rendszerben, a második napon 
a továbbjutó 8 versenyző kieséses táblán folytatja. Valamennyi helyezést (az első 8 hely) 
ki kell játszani. Amennyiben egy résztvevő valamely mérkőzésre nem áll ki, vagy azt 
feladja, úgy valamennyi további mérkőzését feladottként kell elbírálni. 
A nem értékelhető versenyző valamennyi korábbi mérkőzését törölni kell. 
A csoportmérkőzések során a sorrendet a győzelmek száma dönti el. Egyenlő számú 
győzelem esetén az egymás elleni eredmények döntenek győzelem, játszmaarány és 
poénarány sorrendben. 

 
8.  Egyebek 

A bajnokság nyolc JOOLA asztalon, JOOLA FLASH labdákkal kerül lebonyolításra. 
A versenyzők 30 perccel a versenyszámuk kezdete előtt versenyzési engedélyükkel és 
érvényes sportorvosi igazolásukkal, valamint személyi adataikat igazoló okmánnyal kell 
jelentkezniük a versenybíróságnál. Várakozási idő nincs! Írásbeli nevezés, jelentkezés és a 
nevezési díj befizetése nélkül indulni nem lehet! 
Valamennyi itt nem érintett kérdésben a Szabálykönyv rendelkezései a hatályosak. 

 
 
Budapest, 2016. szeptember 27. 
 
Jóváhagyta: 
 
Kékedi Tibor s.k.        Dr. Stocker Miklós 
a JVB elnöke        főtitkár 
 


