
Versenyek versenye 

„Berczik Zoltán” emlékére versenykiírása 2017. 

  

1. A verseny célja: 

A kiemelt összdíjazású versennyel motiválni a legjobb magyar versenyzőket a ranglistaversenyeken való 
részvételre, a versenyzők éves teljesítményének elismerése a magas pénzdíjakkal és a sportágra irányítani a 
figyelmet a verseny magas színvonalú megrendezésével. 

2. A verseny helye: 

Ormai László Sportcsarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.) 

3. A verseny rendezője: Magyar Asztalitenisz Szövetség 

Versenybíróság: 

                            Főbíró:                 Bódis Attila 

                            Főbíró helyettes:  Karikás Gábor 

4. A versenyszámok lebonyolítási időrendje: 

     Férfi egyes: 

     December 16. (szombat)  10.00 órától     csoportmérkőzések                

                                               15.15 órától    csoport 2. és 3. helyezettek a legjobb 8-ba jutásért 

                                               17.30 órától    13-16 helyért 

                                               18.30 órától    Legjobb 4 közé jutásért és 9-12 helyért 

     Női egyes: 

     December 16. (szombat)  16.00 órától    csoportmérkőzések 

                                               19.30 órától    Legjobb 4 közé jutásért és 9-12 helyért 

     

     December 17. (vasárnap)  10.00 órától    női egyes az 5-8 és a11. helyért 

                                               10.45 órától    férfi egyes az 5-8 és a női 9. helyért 

                                               11.30 órától    férfi egyes további helyosztók 

                                               12.15 órától    férfi egyes az 5., a 7., és a 9. helyért 

                                               13.00 órától    női egyes az 5. és a 7. helyért                   

                                               15.30 órától    női egyes elődöntők 

                                               16.15 órától    férfi egyes elődöntők 

                                               17.00 órától    női és férfi egyes a 3. helyért 

                                               17.45 órától    női egyes döntő 

                                               18.30 órától    férfi egyes döntő                                 

5. Indulásra jogosultak: 

Azok a versenyzők, akik az idei év 5 ranglistaversenyéből legalább három versenyen részt vettek (a TOP 12 is 
beleszámít) és az 5 versenyből a legjobb négy eredményük alapján a férfiaknál bekerülnek a legjobb 16, nőknél a 
legjobb 12 versenyző közé.  Az év eddigi versenyei alapján indulásra jogosultak listáját a melléklet tartalmazza, 
amely a TOP 12 eredményei alapján korrigálásra kerül és a honlapon a versenyt követően teszünk közzé. A 
kiemelésnél az 5 versenyből a legjobb 4 eredménye számít. 

6. A verseny lebonyolítási rendje: 



A férfiaknál – a kiemelést figyelembe véve – 4 db négy fős, a nőknél 4 db három fős csoportba kerülnek 
besorsolásra a játékosok. A férfiaknál a csoport 2. és 3. helyezettjei bejátszanak a legjobb 8 közé jutásért, míg a 
nőknél az első két helyezett kerül a legjobb 8 közé. Minden hely kijátszásra kerül. 

7. Díjazás: 

A résztvevők bruttó 10 millió Ft összdíjazásban részesülnek. 

Az alábbi nettó díjakat vehetik át a győztesek és a helyezettek: 

1. hely: 1.000.000.-Ft                              9. hely:  170.000.-Ft 

2. hely:   600.000.-Ft                            10. hely:  160.000.-Ft 

3. hely:   400.000.-Ft                            11. hely:  150.000.-Ft                        

4. hely:   300.000.-Ft                            12. hely:  140.000.-Ft 

5. hely:   250.000.-Ft                            13. hely:  130.000.-Ft 

6. hely:   220.000.-Ft                            14. hely:  120.000.-Ft 

7. hely:   200.000.-Ft                            15. hely:  110.000.-Ft 

8. hely:   180.000.-Ft                            16. hely:  100.000.-Ft 

A díjazás érvényes mindkét nemre, azzal, hogy értelemszerűen a nőknél az 1-12., míg a férfiaknál az 1-16. 
helyezett részesül ugyanazon díjazásban.   

8. Költségek: 

Nevezési díj nincs. 

A verseny rendezési költségei a rendezőt, míg a részvétel (utazás, szállás, élelmezés stb.) költségei a részt vevő 
versenyző sportkörét terhelik. 

9. Nevezés, sorsolás: 

Kérjük, hogy a nevezéseket a moatsz@moatsz.hu email címre küldjék. 

A nevezés határideje: 2017. december 14. (csütörtök) 

Sorsolás: 2017. december 15.-én (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, 4 - 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, 2017. december 3. 

                                                                                     Magyar Asztalitenisz Szövetség 

Jóváhagyta: 

                        Kékedi Tibor sk.                                               dr. Paár Dávid 

                          a JVB elnöke                                                         főtitkár 
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