
   
                                 

                  

 

BBaajjnnookkssáágg  ccéélljjaa::                        A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
                                               Az országos bajnoki címek és helyezések eldöntése.      
 

VVeerrsseennyy  rreennddeezzőőjjee::          Magyar Asztalitenisz Szövetség  
                                              

VVeerrsseennyy  iiddeejjee::                    2017. június 3. (szombat) 11.00 óra 
 

VVeerrsseennyy  hheellyysszzíínnee::            Ormai László Asztalitenisz Csarnok 
                                                Budapest, II., Marcibányi tér 13. 
 
 
VVeerrsseennyy  jjááttéékkrreennddjjee::            11.00  női és férfi egyéni  

             női és férfi páros  
         
 
VVeerrsseennyysszzáámmookk::            Női álló 
                                         Férfi egyéni 1-2, 3-5, 6-7, 8-10-es kategória 
                                                ülő és férfi  páros  
     

Egyéni és páros számokban a versenyszámot csak akkor indítjuk el, ha 
legalább egyéniben 4 fő, párosban 4 pár nevezett.   

                                               A páros versenyszámokra két külön egyesületbeli versenyző nevezése 
 csak akkor fogadható el, ha mindkét egyesület nevezi  a  saját  verseny-                                                    
  zőjét a választott párjával.                                 
Azonos egyesületbeliek a páros versenyszámokat egyforma mezben               
kötelesek játszani ! 

     

NNeevveezzééss::                               A nevezési határidő:  2017. június 1. 
                                               Nevezéseket kizárólag elektronikus úton nevezes@moatsz.hu  

címre küldve a megadott formanyomtatványon fogad el a 
Versenybíróság. Nem a megadott nyomtatványon megküldött, 
valamint a határidőig be nem érkezett nevezéseket figyelmen kívül 
hagyjuk.  
 
Nevezési díj: egyéni  1.500,-Ft/fő 
                       páros      750,-Ft/fő 
 
Nevezési díjat a helyszínen a verseny megkezdése előtt a verseny 
titkárának –  számla ellenében –  be kell fizetni ! 
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is be kell 
fizetni.  
 
                                



KKööllttssééggeekk::                     A  verseny rendezési költségeit a rendezők  viselik.         
                                         A versenyzők nevezési díját, étkezését és utazási költségeit  a nevező  
                                         egyesület fedezi. 
           
DDííjjaazzááss::                         Minden versenyszám 1-3.  helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 
 

EEggyyeebbeekk::          -   A  versenyzők  a  verseny  megkezdése  előtt fél  órával a  Verseny- 
                                         bíróságnál  kötelesek  jelentkezni mozgáskorlátozott MOATSZ versenyzési                        
                                         és sportorvosi igazolásukkal. 

- Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. 
- A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a 

harmadik helyért nem kell játszani. 
- A versenyt 8 JOOLA asztalon, JOOLA Flash labdákkal kerül megren- 

dezésre. 
- A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és 

játékszabályai, valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az 
irányadók. 

- Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem 
vállalnak felelősséget. 
 

 
                                                 
                                               

A válogatott kerettag játékosoknak a versenyen való részvétel kötelező !!! 
 
             
MINDEN VERSENYZŐT  ÉS  ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK !!! 
 
 
  
Budapest, 2017. május 4. 
  
 
 
 
 
                                   Jóváhagyta: 
 
 
                                                             Dr. Paár Dávid                      Dr. Kaiser János                                                    
                                                          MOATSZ  főtitkár                       FÉAB elnök               


