
  

NYUGAT- MAGYARORSZÁG  2017. ÉVI  IFJÚSÁGI  ÉS  FELNŐTT TERÜLETI 

II. OSZTÁLYÚ  RANGLISTA  VERSENYE   

  

1. A verseny célja :  A sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, ranglista pont szerzése 

területi szintű versenyen.                                

2. A verseny időpontja és helye : 

2017.03.11.  9.00 órától ,  8100 Várpalota, Bartók B. u. 6. Rákóczi Telepi Tagiskola   

3. A verseny rendezője :     

MOATSZ , Várpalotai Bányász SE 

4. Versenybíróság: 

     Főbíró :  Vajthó Zoltán        Vers.bir.titkára : Lung Jenő   

5. A verseny résztvevői:  

A versenyen részt vehetnek mindazon versenyzők, akik érvényes, teljes körű, vagy egyéni versenyzési 

engedéllyel rendelkeznek, a nevezésük időben megérkezik, és a nevezési díjat befizetik.                                     

6. Versenyszámok:  

             március 11. (szombat)   9.00  Ifjúsági páros leány és fiú ( 1999.01.01.-én vagy utána születtek 

) 

                                                  10.00  Ifjúsági leány és fiú egyes   

                                                  12.00  Felnőtt női és férfi páros  

                                                  13.30  Felnőtt női és férfi egyes  

7. A verseny lebonyolítása: 

Az egyes versenyszámok csoportos rendszerben kerülnek lebonyolításra. A csoportok első és második 

helyezettjei jutnak a főtáblára, ahol a verseny kieséses rendszerben folytatódik. A páros 

versenyszámok kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. Minden mérkőzés három nyert 

játszmáig tart. A harmadik helyért nem kell játszani.  

8. Nevezés, sorsolás:     

A nevezések beérkezésének határideje:   2017.03.08. szerda   

A nevezéseket kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu   címre küldve, fogad el a 

versenybíróság.        

      Nevezési díj:   

Felnőtt egyes 1000 Ft/fő, páros 500 Ft/fő  

Ifjúsági egyes 800 Ft/fő, páros 400 Ft/fő                     

Sorsolás: 2017.03.10-én 10.00 órától „Óvár” Kft Mosonmagyaróvár Határőr u. 15.. 



Benevezett versenyző távolmaradása esetén , nevezési díjat nem fizetőkre,  a MOATSZ jelenlegi 

szabályzata érvényes. ( Szabálykönyv  6.1.6. pontja ) 

  

9. Díjazás: 

    Az egyes versenyszámok győztesei kupa és érem, a II – III. helyezettjei érem díjazásban 

részesülnek. 

    Páros versenyszámok győztesei, helyezettjei érem díjazásban részesülnek.  

10. Egyebek: 

  -   A verseny 11 db JOOLA asztalon,  JOOLA Flash  versenylabdákkal kerül megrendezésre.  

  -   Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.  

  -   A játékosok első versenyszámuk megkezdése előtt versenyzői engedélyük bemutatásával és 

személyi adataikat igazoló okmánnyal jelentkezni tartoznak a versenybíróságnál  

   -   Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ. verseny és játékszabályai és 

rendelkezései az irányadóak. 

  

  

  

Mosonmagyaróvár, 2017-02-28                                  Jóváhagyta: Kékedi Tibor ( JVB elnöke) 

 


