„Vörsas Kupa" - Szombathely
I. osztályú felnőtt és ifjúsági asztalitenisz ranglistaverseny
1. A verseny célja: A sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a minősítő és
ranglistapontok megszerzéséhez.
2. A verseny helye és ideje:
2015. október 31. – november 1.
(szombat-vasárnap)
Szombathely, Aréna Savaria
(Szombathely, Sugár út 18.)
3. A verseny rendezője: Szombathelyi Asztalitenisz Kör
Vas megyei Asztalitenisz Szövetség
4. Versenybíróság: főbíró: Bódis Attila
főbíró h.: Bencsik Imre
Garics Gábor
5. Versenyszámok: 1. I. osztályú férfi és női egyes
2. I. osztályú férfi és női páros
3. I. osztályú ifjúsági fiú és leány egyes
4. I. osztályú ifjúsági fiú és leány páros
6. Versenyszámok kezdési ideje:
Október 31. (szombat): 10.00 Ifjúsági fiú és leány páros
12.00 Ifjúsági fiú és leány egyes selejtező
14.00 Ifjúsági fiú egyes főtábla
November 1. (vasárnap): 10.00 Férfi és női páros
12.00 Férfi és női egyes selejtező
14.30 Férfi és női egyes főtábla
A verseny selejtezői csoportos körmérkőzéses, a főtábla és a páros versenyszám kieséses rendszerben kerül
lebonyolításra. Az egyes főtábla mérkőzései 4 nyert játszmáig, a csoportos selejtező és a páros mérkőzések 3
nyert játszmáig tartanak.
7. A bajnokság résztvevői és lebonyolítása:
A. Az I. o. felnőtt versenyen mindazon versenyzők indulhatnak, akiket egyesületük benevez, versenyzési
engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a részükre megállapított nevezési díjat befizetik. A
nevezési díj személyenként és versenyszámonként 1.500,- Ft.
B. Az I. o. ifjúsági versenyen az 1997. január 1. után született versenyzők indulhatnak, akiket egyesületük
benevez, versenyzési engedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznék és a részükre megállapított
nevezési díjat befizetik. A nevezési díj személyenként és versenyszámonként 1.000,- Ft.
A verseny a MOATSZ szabálykönyv 2.11., 2.12., 2.13., 2.15., 3.4., 6.1 pontjai szerint kerül lebonyolításra.
8. Díjazás:
A versenyszámok helyezettjei serleg és érem díjazásban részesülnek. A versenyszámok győztesei elnyerik a
Vörsas Kupát.
9. Nevezés és sorsolás:
Nevezési határidő: 2015. október 26. (hétfő)

A nevezési díj a fentiek szerint minden benevezett versenyző után a helyszínen, számla ellenében fizetendő.
A benevezett, de el nem indultak nevezési díját is ki kell fizetni.
Sorsolás: 2015. október 30-án (pénteken) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében!
Nevezni 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.
Felhívjuk a figyelmet a MOATSZ Elnökségének 114/2007. sz. határozatára, mely szerint a
ranglistaversenyen kizárólag az a versenyző vehet részt, és állhat asztalhoz, akinek a nevezési díja az adott
versenyszám megkezdésének időpontjáig befizetésre kerül. A nevezési díjak verseny alatti és utólagos
befizetésére nincs lehetőség.
10. Egyéb tudnivalók:
A verseny rendezési költségeit a rendezők, a versenyzők költségeit (utazás, szállás, étkezés) a nevező
egyesület fedezi.
A játékosok a versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni,
érvényes versenyzési és sportorvosi igazolásukkal, valamint személyi adataikat igazoló okmányokkal.
Páros versenyszámra két különböző egyesület versenyzőjének nevezése csak akkor fogadható el, ha mind a
két egyesület nevezi a versenyzőjét a választott párjával.
Az „X"-szel nevezett versenyzőket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja párba és a versenyen jelenlévő
páros összeállítását nem változtatja meg.
A verseny JOOLA SUPER P+*** labdával, 22 db kék színű JOOLA 2000 S típusú asztalon kerül
lebonyolításra.
A versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak! A külföldieknek nevezni a nevezes@moatsz.hu e-mail
címre küldött nevezéssel lehet!
11. Szállás lehetőségek:
Szállás foglalásában a Szombathelyi Asztalitenisz Kör készséggel nyújt segítséget:
Szarka Tibor
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 118/C.
Tel és fax: (94)-509-483
Mobil: (30)-9463-274 e-mail: pingpong@t-online.hu
Minden itt nem szabályozott kérdésben az „Asztalitenisz Verseny és Játékszabályok"-ban foglaltak,
valamint a MOATSZ rendelkezései az irányadók.
Szombathely, 2015. szeptember 1.
Szombathelyi Asztalitenisz Kör-Sportiskola
Vas megyei Asztalitenisz Szövetség
Jóváhagyta: Kékedi Tibor
a JVB. elnöke

Dr. Stocker Miklós
főtitkár

Fenti versenyhez kapcsolódik, hogy a Magyar Asztalitenisz-szövetség ötnapos nemzetközi edzőtábort
szervez Szombathelyre, október 26-i kezdettel, több mint ötven játékossal

A Magyar Asztaliteniszszövetség ötnapos nemzetközi
edzőtábort szervez
Szombathelyre, október 26-i
kezdettel, több mint ötven
játékossal.
A délvidéki magyar lányokat,
valamint az erdélyi magyar
fiúkat is meghívták, akik a
magyar Heraklész-válogatottal
kiegészülve az utóbbi évek
legnagyobb magyarországi
edzőtáborában vehetnek részt
Szombathelyen. A szakmai munka irányításával Karsai Ferencet (a képen) bízták meg, 9-10 edző foglalkozik majd a
többségében utánpótláskorú játékosokkal. A szervezők további edzőpartnerek mellett a résztvevők közötti
folyamatos rotációt is biztosítják, így mindenki különböző stílusú asztaliteniszezőkkel és feladatokkal találkozhat.
A programban napi két edzés szerepel majd, többek között a szerva, szervafogadás gyakorlásával, erőnléti és taktikai
tréningekkel, dietetikai felkészítéssel. A játékosok a hét végén indulnak a kétnapos Vörsas Kupán (október 31–
november 1.), amelyet beleépítettek az edzőtáborba. A tornán lejátszott mérkőzéseiket felveszik, majd hétfőn
kielemzik, így a következő heti magyar nemzetközi versenyen már az edzőktől kapott új taktikai tanácsokkal a
tarsolyukban tudnak elindulni.
Az utánpótlás Európa-bajnokságon elért gyenge eredmények a szövetség embereit arra ösztönözte, hogy
gondolkodjanak azon, miként lehetne ezeken javítani. Az egyik fontos lépés lenne, hogy a Heraklész-programban
részt vevő fiatalok többet tudjanak együtt készülni, emellett a határon túli magyarokkal is szorosabb együttműködést
kellene kialakítani – az edzéseket és a versenyzést is beleértve. Ezt célozta az a megállapodás is, amelyet a szövetség
a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel kötött a nyáron.
Itt az első ilyen akció, amely nemcsak a magyar edzőknek lesz új, hanem a határon túli kollégáknak is. Hat-hét
szakember érkezik az edzőtáborba Magyarországról, és kettő-kettő a Délvidékről, illetve Erdélyből.
Stocker Miklós, a MOATSZ főtitkára elmondta, hogy nem egyszeri kezdeményezésről van szó, szeretnék rendszeressé
tenné az ehhez hasonló közös edzőtáborokat.

