
2019. évi felnőtt TOP 12 Bajnokság 

 

1. A bajnokság célja: 

A jogosultságot szerzett 12-12 versenyző részére versenyzési, valamint ranglistapont 

szerzési lehetőség biztosítása, a bajnoki címek és helyezések eldöntése. 

 

2. A bajnokság helye: 

CVSE Swietelsky JUFA HOTELS OPAL Asztalitenisz-csarnoka 

(9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 2.) 

  

3. A bajnokság rendezője: 

CVSE Swietelsky JUFA HOTELS Asztalitenisz Szakosztálya  

Versenybíróság: 

Főbíró:  Bódis Attila  

Főbíró helyettes: Karikás Gábor 

 

4. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje: 

     Női egyes: 

     December 21. (szombat) 10.00 órától 1-3. forduló (4-6 asztal) 

         16.00 órától 4-5. forduló (4-6 asztal) 

     Férfi egyes: 

 December 21. (szombat) 10.00 órától 1-3. forduló (1-3 asztal)   

     16.00 órától 4-5. forduló (1-3 asztal) 

 

     Mindkét szám elődöntői és döntői: 

 

     December 22. (vasárnap) 15.00 órától női, férfi elődöntők 

         16.00 órától női, férfi döntők 

                                                

5. Indulásra jogosultak: 

A Szabálykönyv 4.10.1.3 pontja alapján jogosultságot szerzett versenyzők. 

 

6. A bajnokság lebonyolítási rendje: 

A Szabálykönyv 4.10.1.5-4.10.1.6.4 pontjaiban előírtak szerint. 

 

7. Díjazás: 

Az első három helyezett érem és kupadíjazásban részesül. 

 

8. Költségek: 

Nevezési díj 4.000 Ft.  

A nevezési díjat a verseny megkezdése előtt kell a helyszínen befizetni. A verseny 

rendezési költségei a rendezőt, míg a részvétel (utazás, szállás, élelmezés stb.) 

költségei a részt vevő versenyző sportkörét terhelik. 



 

9. Nevezés, sorsolás: 

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

keresztül, online módon lehet. A nem online módon leadott, valamint a nevezési 

határidőig be nem érkező nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.  

A nevezés határideje: 2019. december 17. (kedd) 

Sorsolás: 2019. december 20.-án (pénteken) 15.00 órakor a MOATSZ-ban  

 

10. Egyebek: 

A versenyzők versenyszámuk kezdete előtt 30 perccel a Versenybíróságnál jelentkezni 

tartoznak személyi adataikat igazoló okmányokkal. Akinek a MOATSZ nyilvántartó 

rendszerében nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles a 

Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. Nevezés és 

érvényes igazolások nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Amennyiben a 

benevezettek közül valaki nem jelenik meg, úgy a Versenybíróság a tartalékok közül 

mást oszt be a sorrend figyelembevételével. 

A bajnokság 40 mm-es JOOLA FLASH*** fehér labdával, 6 db JOOLA típusú 

asztalon kerül lebonyolításra. 

Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályaiban, 

valamint az elnökség határozataiban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2019. november 26. 

 

 

                                                                                         Rendezők 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

                 Kékedi Tibor sk.       Lajtai Kristóf 

                 a JVB elnöke              főtitkár 

 

mailto:nevezes@moatsz.hu

