
„Vörsas Kupa” - Szombathely  
I. osztályú felnőtt férfi és ifjúsági fiú asztalitenisz ranglistaverseny 

 
1. A verseny célja:  A sportág népszerűsítése, versenylehetőség 
biztosítása a minősítő és ranglistapontok megszerzéséhez. 
   
2. A verseny helye és ideje:   

2014. szeptember 20-21. (szombat-vasárnap) 
Szombathely, Sugár úti sportcsarnok  

 
3. A verseny rendez ője:  Szombathelyi Asztalitenisz Kör 
    Vas megyei Asztalitenisz Szövetség 
     
4. Versenybíróság:   főbíró: Bódis Attila 
   főbíró h.: Retek Levente 
 
5. Versenyszámok:     1. I. osztályú férfi egyes 
     2. I. osztályú férfi páros 
     3. I. osztályú ifjúsági fiú egyes 
     4. I. osztályú ifjúsági fiú páros 
 
6. Versenyszámok kezdési ideje:  
Szeptember 20. (szombat):  10.00 Ifjúsági fiú páros 
        12.00 Ifjúsági fiú egyes selejtező 
        14.00 Ifjúsági fiú egyes főtábla 
 
Szeptember 21. (vasárnap): 10.00 Férfi páros 
         12.00 Férfi egyes selejtező 
         14.30 Férfi egyes főtábla 
A verseny selejtezői csoportos körmérkőzéses, a főtábla és a páros 
versenyszám kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. Az egyes 
főtábla mérkőzései 4 nyert játszmáig, a csoportos selejtező és a 
páros mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 
 
7. A bajnokság résztvev ői és lebonyolítása:  

A. Az I. o. felnőtt versenyen mindazon versenyzők indulhatnak, 
akiket egyesületük benevez, versenyzési engedéllyel, 
sportorvosi igazolással rendelkeznek és a részükre 
megállapított nevezési díjat befizetik. A nevezési díj 
személyenként és versenyszámonként 1.500,- Ft. 



B. Az I. o. ifjúsági versenyen az 1996. január 1. után született 
versenyzők indulhatnak, akiket egyesületük benevez, 
versenyzési engedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással 
rendelkeznék és a részükre megállapított nevezési díjat 
befizetik. A nevezési díj személyenként és 
versenyszámonként 1.000,- Ft. 

 
A verseny a MOATSZ szabálykönyv 2.11., 2.12., 2.13., 2.15., 3.4., 
6.1 pontjai szerint kerül lebonyolításra. 
 
8. Díjazás:   
A verseny pénzdíjas! 
A versenyszámok helyezettjei serleg és érem díjazásban 
részesülnek. A versenyszámok győztesei elnyerik a Vörsas Kupát. 
 
9. Nevezés és sorsolás:  
Nevezési határid ő:  2014. szeptember 15. (hétf ő) 
A nevezési díj a fentiek szerint minden benevezett versenyző után a 
helyszínen, számla ellenében fizetendő. A benevezett, de el nem 
indultak nevezési díját is ki kell fizetni. 
 
Sorsolás: 2014. szeptember 19-én (pénteken) 14.00 ó rakor a 
MOATSZ helyiségében! 
 
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 határi dőig 
be nem érkezett nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk . 
 
Felhívjuk a figyelmet a MOATSZ Elnökségének 114/200 7. sz. 
határozatára, mely szerint a ranglistaversenyen kiz árólag az a 
versenyz ő vehet részt, és állhat asztalhoz, akinek a nevezés i 
díja az adott versenyszám megkezdésének id őpontjáig 
befizetésre kerül. A nevezési díjak verseny alatti és utólagos 
befizetésére nincs lehet őség. 
 
 
 
 



 
10. Egyéb tudnivalók:  
A verseny rendezési költségeit a rendezők, a versenyzők költségeit 
(utazás, szállás, étkezés) a nevező egyesület fedezi. 
A játékosok a versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel 
kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni, érvényes versenyzési és 
sportorvosi igazolásukkal, valamint személyi adataikat igazoló 
okmányokkal. 
Páros versenyszámra két különböző egyesület versenyzőjének 
nevezése csak akkor fogadható el, ha mind a két egyesület nevezi a 
versenyzőjét a választott párjával. 
Az „X”-szel nevezett versenyzőket a Versenybíróság válogatás 
nélkül állítja párba és a versenyen jelenlévő páros összeállítását 
nem változtatja meg. 
 
A verseny ÚJ Donic***  labdával, 8 db kék színű Butterfly Octet 25  
típusú asztalon kerül lebonyolításra.  
A versenyen külföldi versenyz ők is indulhatnak!  

 
11. Szállás lehet őségek:   
     
Szállás foglalásában a Szombathelyi Asztalitenisz Kör készséggel 
nyújt segítséget: 
 Szarka Tibor 
 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 118/C. 
 Tel és fax: (94)-509-483 
 Mobil: (30)-9463-274    e-mail: pingpong@t-online.hu  
 
Minden itt nem szabályozott kérdésben az „Asztalitenisz 
Verseny és Játékszabályok”-ban foglaltak, valamint a 
MOATSZ rendelkezései az irányadók. 
 
Szombathely, 2014. augusztus 1. 
 
                 Szombathelyi Asztalitenisz Kör 
         Vas megyei Asztalitenisz Szövetség 
 
 
Jóváhagyta:       Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós 
     a JVB. elnöke              főtitkár 


