2019. ÉVI PARA ASZTALITENISZEZŐK
ORSZÁGOS RANGLISTA VERSENYE
BUDAPEST BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja:
A para asztalitenisz sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása
különböző sérülés specifikumú (mozgáskorlátozott, hallássérült, szervátültetett,
enyhén értelmi fogyatékos) sportolóknak, valamint a kísérleti jelleggel
bevezetésre kerülő para ranglistához, ranglista pontok szerzése.
2. A verseny rendezője:
Magyar Asztalitenisz Szövetség
3. A versenybíróság:
Főbíró: Bódis Attila
Verseny titkár: Sípos Ernő
4. A verseny helyszíne:
Ormai Csarnok, Budapest Marczibányi tér

5. A verseny időpontja:
2019. Október 27. (vasárnap) 10:00 óra
6. Versenyszámok:
a. női egyéni (a kategóriákat a beérkezett nevezések után állítjuk össze)
b. férfi egyéni (1-2, 3-5, 6-7, 8-10, 11-es kategóriák (a jelentkezők létszámától
függően lehetnek további összevonások)
c. ülő és álló női, férfi páros
7. Versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
10:00 női és férfi párosok
12:00 férfi egyes csoportos selejtező, majd főtábla (az összes kategória)
14:00 női egyes csoportos selejtező, majd főtábla
8. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása:
Minden benevezett versenyző, akit egyesülete, vagy szakága a megadott
határidőig benevez, és a verseny megkezdése előtt a nevezési díjat kifizeti.
A kategóriák indulási jogosultsága a következő:
-

mozgáskorlátozott versenyzők esetében érvényes MOATSZ és sportorvosi
engedély
értelmi fogyatékos versenyzők esetében MSOSZ versenyengedély

Minden versenyszám (egyéni, páros) 3 nyert játszmáig tart.

A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt.
9. Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezési határideje: 2019. Október. 21. (hétfő) 23:59
Kérjük a nevezéseket a moatsz@moatsz.hu email címre küldjék, valamint
a határidőig be nem érkezett és nem online módon leadott nevezéseket
nem tudjuk figyelembe venni.
Sorsolás: 2019. október 25-én (péntek) 16.00 órakor. A sorsolás nyilvános.

10. Nevezési díjak:
Egyéni versenyszámok
Páros versenyszámok

– 3 000 Ft/fő
– 1 500 Ft/fő

A nevezési díjat személyenként és versenyszámonként a verseny megkezdése
előtt be kell fizetni! A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési
díját ki kell fizetni.
11. Díjazás:
A versenyszámok 1-3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. A 3. helyet
nem kell kijátszani.
12. Költségek:
A rendezés költségeit a rendező, a részvételi kiadásokat a szakosztályok, vagy
a versenyzők egyénileg viselik.
13. Egyebek:
A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek
a Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély
nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Akinek a MOATSZ nyilvántartó
rendszerében nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles a
Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét.
A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás
nélkül állítja párba, és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem
változtatja meg.
A verseny JOOLA asztalokon, JOOLA Flash*** 40+ fehér plastic
versenylabdával kerül lebonyolításra.
Azonos egyesület versenyzői a páros versenyszámokat egyforma mezben
kötelesek játszani!
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és
játékszabályai, valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműkért a rendezőség felelősséget
nem vállal.

Budapest, 2019. október 15.
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