
2020. évi Utánpótlás Budapest Bajnokság 
I. o. országos ranglistaverseny 

 

 

1. A verseny rendezője: 

   A Budapesti Asztalitenisz Szövetség  

2. A verseny támogatói: Budapest Főváros Önkormányzata és a MOATSZ 

 

3. A versenybíróság: 

  Főbíró:  Szabó II László (leány) 

    Bódis Attila (fiú) 

  Főbíró h.:  Katona Csaba (leány) 01.24.-én és 01.26.-án 

   Retek Levente (leány) 01.25.-én (szombaton) 

Karikás Gábor (fiú) 

  Titkár:   Sári László 

 

4. A verseny helye és ideje: 

2020. január 24-26.  

Leány:  Ormai László Asztalitenisz Csarnok, Budapest, II. Marczibányi tér 13. 

Fiú:   BVSC-Zugló Sporttelep, Budapest, XIV. Szőnyi út 2. 

5. Bajnoki számok:  

     I.o. újonc leány és fiú egyes  

o összevont    (2007.01.01.-én és utána születetteknek) 

o U12-es korcsoport   (2008.01.01. és 2008.12.31. között születetteknek) 

o U11-es korcsoport   (2009.01.01.-én és utána születetteknek) 

I.o. serdülő leány és fiú egyes és páros  (2005.01.01.-én és utána születetteknek) 

I.o. ifjúsági leány és fiú egyes és páros  (2002.01.01.-én és utána születetteknek) 

 

6.  A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2020. január 24. (péntek) 

10:00 U11 és U12 korcsoport újonc egyes 

13:00 újonc leány egyes összevont korcsoport selejtező, majd főtábla 

13:30 újonc fiú egyes összevont korcsoport selejtező, majd főtábla 

              

  2020. január 25. (szombat) 

       10:00 serdülő páros 

 12:30 serdülő egyes selejtező, majd főtábla 

 

   2020. január 26. (vasárnap) 

       10:00 ifjúsági páros 

 12:30 ifjúsági egyes selejtező, majd főtábla 

 

7. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  

 Az egyes versenyszámoknál az Elnökség 72/2019. számú határozata alapján 

vigaszversenyre kerül sor, amelyen a selejtező csoportból kiesettek, valamint a 

főtábla 1. fordulójának vesztesei vehetnek részt. A vigaszverseny mérkőzései 3 

nyert játszmáig tartanak.  



 A páros versenyszámok a nevezési létszám függvényében kerülnek 

lebonyolításra (selejtező+főtábla). 

 

8. Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2020. január 20. (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: 2020. január 23.-án (csütörtökön) 15.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

 

9. Nevezési díjak: 

Újonc versenyszámokban 1.200 Ft, serdülő egyes versenyszámban 1.500 Ft, ifjúsági 

egyes versenyszámban 2.000 Ft személyenként. A páros versenyszámok nevezési díjai: 

a serdülő versenyszámban személyenként 750 Ft, míg az ifjúsági versenyszámban 1.000 

Ft személyenként. A nevezési díjakat a verseny megkezdése előtt be kell fizetni!  A 

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

 

10. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei tiszteletdíjban, 1-3.helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

Az U11, U13 és a serdülő egyes versenyszámokban az 5-8. helyezettek is érmet kapnak. 

11.  Költségek: 

A rendezés költségeit a BPATSZ, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik. 

 

12. Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély nélkül a 

bajnokságon nem lehet indulni. 

A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja 

párba, és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

A verseny JOOLA asztalokon, JOOLA Prime***ABS labdákkal kerül lebonyolításra. A 

versenyzőknek beütésre nem tudunk labdát biztosítani, azt mindenkinek magával 

kell hozni! 

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

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. Az Ormai Csarnok zárt 

parkolójában csak a versenybíróságnak és a MOATSZ engedéllyel rendelkező 

képviselőinek tudunk parkolóhelyet biztosítani. 

 

         Budapest, 2020. 01. 07.  

Budapesti Asztalitenisz Szövetség 

Jóváhagyta: 

 

Kékedi Tibor        Fazekas Péter   

                       a JVB elnöke         sportigazgató   

      

http://nevezes.moatsz.hu/

