
 
„Györfi Kupa”  2014. évi Ifjúsági fiú TOP - 12 Bajnokság 

v e r s e n y k i í r á s a 
 

1. A bajnokság célja 
A jogosultságot szerzett 12 fiú versenyző részére versenyzési, valamint 
ranglistapont szerzési lehetőség biztosítása, a bajnoki címek és helyezések 
eldöntése. 

2. A bajnokság helye és ideje 
Györfi Tibor Asztalitenisz Edzésközpont (Nyírbátor, Édesanyák útja 7. sz.) 

2014. december 13-14 (szombat-vasárnap).  

3. A bajnokság rendezője 
Nyírbátori Asztalitenisz SE, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Asztalitenisz 
Szövetség és az alábbi versenybíróság: 
Főbíró:  Kovách Attila 
Főbíró h.:  Gulyás Vince 

4. A verseny védnökei 

Nyírbátor Város Önkormányzata és a Györfi család  

5. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje 

 
December 13.-án 10.00  órától (1-3.   forduló) 

14.30 órától (4-7. forduló) Az 5. forduló után - a további 
fordulók kijelölése miatt - rövid technikai szünet lehetséges. 

December 14.-én 10.00 órától (8-11. forduló) 

6. Indulásra jogosultak 

A Szabálykönyv 6.3.3.3 pontja alapján csak magyar állampolgárságú és magyar 

játékjogosultságú versenyzők indulhatnak. 

7. A bajnokság lebonyolítási rendje 

A Szabálykönyv 6.3.3.6 pontja, illetve a vonatkozó elnökségi határozat szerint. 

      8.   Költségek 

Nevezési díj: 1.700 Ft/fő, mely az ÁFÁ-t tartalmazza. 
A nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő, melyet a verseny színhelyén 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)  

A verseny rendezési költségei a rendező Nyírbátori Asztalitenisz SE-t, míg a 

részvétel (utazás, szállás, élelmezés stb.) költségei a résztvevő versenyzők 

sportkörét terhelik. 

9.   Díjazás 

A verseny győztesei és helyezettjei kupadíjazásban és tiszteletdíjban részesülnek. 

10.   Nevezés 
A nevezések beérkezésének határideje: 2014. december 9. (kedd) 



Nevezéseket kizárólag elektronikus úton (e-mailen), a nevezes@moatsz.hu 
címre küldve, a megadott formanyomtatványon fogad el a versenybíróság. 
Nem a megadott nyomtatványon beküldött, valamint a határidőig be nem 
érkezett nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk. 
A sorsolást az indulók a helyszínen, a jelentkezések lezárását követően kapják meg. 

11. Egyebek 
A versenyzők a verseny kezdete előtt legkésőbb 30 perccel a Versenybíróságnál 
versenyzési engedélyükkel és érvényes sportorvosi igazolásukkal jelentkezni 
tartoznak. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély nélkül a bajnokságon nem 
lehet indulni.  
Amennyiben a benevezettek közül valaki nem jelenik meg a jelentkezési 
határidőig (9.30 óráig), akkor a Versenybíróság a tartalékok közül mást oszt be a 
sorrend figyelembevételével. 
A bajnokság JOOLA Super-P+*** labdával, 5 db kék színű JOOLA 2000 típusú 
versenyasztalon kerül lebonyolításra. Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben 
a MOATSZ verseny és játékszabályaiban, valamint az Elnökség határozataiban 
foglaltakat kell alkalmazni. 

 
Szálláslehetőség: 
• Sárkány Apartman és Kemping - Szállásfoglalás: Horváth Ágnes 06-70/338-

5456 vagy a horvath.agnes@sarkanyfurdo.hu e-mail címen! 
• Bástya Wellness Hotel *** Nyírbátor, Hunyadi u. 10.; tel:  +36 (42) 281 657; 

fax: +36 (42) 510 407; e-mail: hotel@hotelbastya.hu, 
• Napsugár Panzió Cím: 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 15.; tel: +36-42-283-878; 

Mobil: +36 30 590 0630; e-mail: info@napsugarpanzionyirbator.hu, 
• Olcsó szálláslehetőségekről bővebb felvilágosítást nyújt Csekő Sándor +36-30-

321-3883 telefonszámon. 

A helyszínen a verseny ideje alatt BÜFÉ fog üzemelni. 

 

Budapest, 2014. november 24. 

 

                                                                                     

             

Jóváhagyta: 

 

Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós 

   a JVB elnöke      főtitkár 


