
„SZEKSZÁRD KUPA” 

I. osztályú felnőtt női és férfi asztalitenisz ranglistaverseny 

versenykiírása 

2017. szeptember 2–3. 
 

 

1. A verseny célja: 

A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása ranglista és minősítő 

pontok szerzéséhez.  
 

2. A verseny rendezője:    
Szekszárd Asztalitenisz Club  

 A versenybíróság: 

   Főbíró:  Valovics Gyula  

   Főbíró h.:  Szily Márta  

 

3. A verseny helye és ideje: 

Szekszárd Városi Sport-és Szabadidő Központ (Szekszárd, Keselyűsi u. 1-3.). 

2017. szeptember 2-3. 

 

4. Versenyszámok: 

I.o. női és férfi egyes és páros 

   

5. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

 

2017. szeptember 2. (szombat) 

  

10.00 felnőtt női páros 

11.30 felnőtt női egyes selejtező  

13.30 felnőtt női egyes főtábla 

  

2017. szeptember 3. (vasárnap) 

 

10.00 felnőtt férfi páros 

12.00 felnőtt férfi egyes selejtező 

14.30 felnőtt férfi egyes főtábla 

 

6. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. 

 

7. Nevezés, sorsolás: 

 

A nevezések beérkezésének határideje: 2017. augusztus 28. (hétfő)  

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. 

 

Sorsolás: 2017. szeptember 1-jén (pénteken) 16.30 órakor a MOATSZ hivatalos 

helyiségében. A sorsolás nyilvános. 

 

8. Nevezési díjak: személyenként és versenyszámonként 1.500.-Ft 

A nevezési díjak a versenyszámok megkezdése előtt a helyszínen nyugta ellenében fizetendők. 

http://nevezes.moatsz.hu/


 

A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is ki kell fizetni. 

 

9. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei érem- és kupadíjazásban részesülnek. A verseny 

legeredményesebb szakosztálya elnyeri a rendezők kupáját a következő értékelés szerint: 

 

- valamennyi versenyszámban I. hely 8, II. hely 6, III. hely 2 pont. 

- ha a párost különböző szakosztályok versenyzői alkotják, úgy a fent meghatározott 

pontszám felét kapja a párost alkotó egy-egy szakosztály. 

 

10. Költségek: 

A rendezés költségeit a Szekszárd AC, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik. 

 

11. Egyéb tudnivalók: 

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 2000-es és JOOLA 3000-es asztalokon, „JOOLA Flash 40+***” fehér 

plastic versenylabdával kerül lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai, valamint 

az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

 

12. Szálláslehetőségek: 

 

- PTE Illyés Gyula Főiskola Kollégiuma; tel: 06/74/528-327 

- Szent László 1. sz. Kollégium (Szekszárd, Augusz Imre u. 15.; mobil: 06/70/984-8807 

- SIÓ MOTEL; fax: 06/74/510-483 

 

 

 

          Budapest, 2017. augusztus 3.  

Szekszárd AC 

                rendező 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

               Kékedi Tibor     Dr. Paár Dávid   

a JVB elnöke            főtitkár   
  


