
VERSENYKIÍRÁS 

Reménységek Kupája 
2019 

 

1. A bajnokság célja 

 

A verseny célja, versenyzési lehetőség biztosítása a frissen leigazolt újonc korú 

versenyzők számára. Motiváció a sportág utánpótláskorú versenyzői számára, az 

asztaliteniszhez való kötődés erősítése, sikerélmények és versenytapasztalatok 

szerzése.  

  

2. A bajnokság rendezője 

 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

                                   

3. A bajnokság helye és ideje 

 

2019. december 8. (vasárnap) 

Budapest II., Marczibányi tér 13. (Ormai László Asztalitenisz Csarnok) 

 

4. Versenybíróság 

Főbíró:   Szily Márta     

Főbíró-helyettes: Karikás Gábor     

 

5. Bajnoki számok és a lebonyolítás rendje 

 

2019. december 8. (vasárnap) 

 

10.00 óra újonc leány és fiú egyes U10-es évjárat (2009.01.01. és azután 

születetteknek) selejtező, majd főtábla és vigaszág 

 

11.30 óra újonc leány és fiú egyes U11-es évjárat (2008.01.01.-2008.12.31. között 

születetteknek) selejtező, majd főtábla és vigaszág 

 

13.00 óra újonc leány és fiú egyes U12-es évjárat (2007.01.01.-2007.12.31 között 

születetteknek) selejtező, majd főtábla és vigaszág 

 

14.30 újonc leány és fiú egyes U13-as évjárat (2006.01.01.-2006.12.31. között 

születetteknek) selejtező, majd főtábla és vigaszág 

 

Egy kategória akkor kerül megrendezésre, ha legalább 10 résztvevő nevez. Ellenkező 

esetben a korosztályok összevonásra kerülnek. 

 

A leány és fiú kategóriák külön-külön nemenként kerülnek megrendezésre. Minden 

versenyző csak a saját életkori kategóriájában indulhat. 

 

6. A bajnokság résztvevői 

 

Azon újonc korú (2006.01.01.-én és utána született) versenyzők, akik 2018. 09. 01. 

után lettek leigazolva. 



 

7. Nevezés, díjazás 

 

Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 

lehet. A máshová küldött vagy másnak átadott, valamint a határidőig be nem 

érkezett és nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

A főversenyben és a vigaszágon minden kategóriában a játékosok 

éremdíjazásban részesülnek. Klubjaik az alábbiak szerint minden korosztályban 

és nemenként labda és szoft támogatásban részesülnek. 

 

 Szoft Labda 

1. 3 1 

2. 2  

3-4. 2  

5-8.  1 

9-16. 1  

 

Végleges nevezések beérkezésének határideje: 2019. december 3. (kedd) 16.00 

óra.  

 

Nevezési díj: 100 Ft/fő 

Sorsolás: 2019. december 6.-án (pénteken) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

 

8. A lebonyolítás módja 

 

A verseny csoportos körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek, majd egyenes kieséses 

rendszerben folytatódik, a főtáblára nem bejutott versenyzők számára vigaszverseny 

kerül megrendezésre, amennyiben a nevezők létszáma alapján lehetséges. 

A lebonyolítás módja a nevezések számától függően változhat. 

 

9. Egyebek 

 

A verseny 10-12 JOOLA asztalon, „JOOLA Flash***” fehér plastic 

versenylabdával kerül lebonyolításra. 

A versenyzőknek 30 perccel a versenyszámuk kezdete előtt versenyzési 

engedélyükkel és érvényes sportorvosi igazolásukkal, valamint személyi adataikat 

igazoló okmánnyal kell jelentkezniük a versenybíróságnál. Azok a versenyzők, 

akik nem rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással csak saját felelősségükre 

indulhatnak a versenyen! Várakozási idő nincs! Írásbeli nevezés, jelentkezés és a 

nevezési díj befizetése nélkül indulni nem lehet! 

Valamennyi itt nem érintett kérdésben a Szabálykönyv rendelkezései a hatályosak. 

       

Budapest, 2018. november 18.  

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

Jóváhagyta: 

                        Kékedi Tibor             Fazekas Péter 

             a JVB elnöke    sportigazgató  

http://nevezes.moatsz.hu/

