
UrbanSpin Kopogós Verseny  
Világbajnokság Kvalifikáció  

Kecskemét  
  

  
  

1. A verseny célja:  A kopogós sportág népszerűsítése, 
versenylehetőség biztosítása a Kvalifikáció megszerzésére a 
Vilagbajnoki Döntőre. 
      
2. A verseny helye és ideje:    

2013. október 23. (szerda) Kecskemét, 
Cserhát utca 1. ( Damjanich Ált.Isk) 

  
3. A verseny rendez ője:   UrbanSpin TT Ltd és Sziko Sport 
          
          
4. Versenybíróság:  Urbán Gergely, Szily György  
       
  
5. Versenyszámok:     

        1. Kopogós Kvalifikációs Torna  
2. Kopogós  páros  Villám Torna 
  

  
6. Versenyszámok kezdési ideje:   
Október. 23 (szerda):            10.00 Kopogós páros Villám torna 
                           12.00 Kopogós egyes selejtező  
                           17.30 Kopogós egyes főtábla  
  
A verseny 4 fős csoportos körmérkőzéses rendszerben kezdődik, a 
főtábla és a páros versenyszám kieséses rendszerben kerül 
lebonyolításra. Az egyes főtábla mérkőzései 2 nyert játszmáig (15-
ig,) a csoportos selejtező és a páros mérkőzések 2 nyert játszmáig 
(11-ig) tartanak.  
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7 Verseny Szabályai:  
 
A Hivatalos kvalifikációs verseny  
 
•  a játékosok csoportmérkőzéseket játszanak utána egyenes 

kiesés rendszerben folytatják tovább a versenyt. 
•  4-es csoport, körmérkőzés ahonnan a csoport első két 

helyezettje tovább jut a főtáblára. A 3. es 4. helyezettek egy 
Play OFF meccset játszanak a további versenyben maradásért 
. 

•  Minden csoport mérk őzést és PLAY OFF mérk őzést 2 
nyert játszma eléréséig és 11 pontig játszunk. Térf él csere 
5-nél történik a dönt ő játszmában.  

Főtábla lebonyolítása során a játszmák 15-ig tartanak  2 nyert 
játszma eléréséig, térfél csere 7-nél történik a dö ntő 
játszmában!!! 
 
 
7.1 Ütő  
• Minden asztalon két egyforma ütő van letéve, amit ott kell 

hagyni asztalon a verseny teljes időtartamára. 
• A fő versenyre a DUNLOP cég fogja az üt őket biztosítani . 
• Villam Tornák és egyéb versenyek az UrbanSpin Hardbat 

lesz a hivatalos ütő. 
• A versenyre kiadott ütőket az összes játékos köteles 

használni 
• Saját ütő használata nem megengedett 
• Esetleges meghibásodás vagy ütő károsodása eséten a 

verseny rendezői biztosítanak új ütőket. 
• Az ütők minden esetben ott maradnak a térfélén és csak a 

játékosok cserélnek helyet. 
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7.2 Power BALL (dupla pont)  
• Dupla pontot kéro játékos (ADOGATÓ) a pont 

megnyerése esetén 2 pontot kap , (fogadonak nem szá mít 
duplán a pont)  

• Dupla pont esetén a labdát fehérre kell kicserélni és a poén 
lejátszása után visszacserélni a sárga labdára. 

• MÉRKOZÉS FOLYAMÁN CSAK EGYSZER LEHET DUPLA 
PONTOT KÉRNI!!  

• Dupla pontot bármikor ki lehet kérni az első vagy a második 
szerván egyetlen kitétel, hogy a SZERVALÒ JÁTÉKOSNAK 
NEM LEHET TÖBB PONTJA MINT 8 (ha a szettek 11-ig 
mennek ) vagy nem lehet több pontja, MINT 12 ( ha a szetteket 
15-ig játszák ) 

• Dupla pontòl függetlenül a második szerva joga megmarad!!! 
• Pl: 8-10 re vesztésre áll valaki és kikéri a dupla pontot amivel 

kiegyenlített 10-10, majd 10-10-nél újra ő adogat, hiszen ez lesz 
A JÁTÉKOS második adogatása. 

 
7.3 Time Out/Idokerés  
Időkérésre a mérkozés folyaman nincs lehetoség!! 

7.4 Labda  
A versenyek 40mm-es fehér és sárga 3 csillagos verseny labdával 
kerülnek megrendezésre 

7.5 Mérkőzések pontozása  
mérkőzések 11 pontig   
• A mérkőzések 11 megnyert pontig 2 játszma megnyeréséig 

tartanak. 
• Döntő játszma esetén a játékosok 5-nél térfelet cserélnek. 
• 10-10 esetén váltott szerva es két pont különbségig kell 

játszani. 
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Mérkőzések 15 pontig  
• A mérkőzések 15 megnyert pontig 2 játszma megnyeréséig 

tartanak. 
• Döntő játszma esetén a játékosok 7 nél térfelet cserélnek. 
• 14-14 esetén váltott szerva es két pont különbségig kell 

játszani. 
  
7.6 Páros versenyszám  
 
mérkőzések 11 pontig   

• A mérkőzések 11 megnyert pontig 2 játszma megnyeréséig 
tartanak. 

• Döntő játszma esetén a játékosok 5 nél térfelet cserélnek. 
• 10-10 estén váltott szerva es két pont különbségig kell 

játszani. 
• Dupla pont szabály ugyanaz mint egyéniben  
• Idokérés nincs !! 

 
 
8. A bajnokság résztvev ői és lebonyolítása:   
 

• A vesrenyen bárki elindulhat korhatár nélkül, sportorvosi 
igazolas és versenyzesi engedely nélkül.  
A versenyen nincsen megosztva nemek és korhatárok 
szerint, csak versenyszám van. 

A verseny a MOATSZ szabálykönyv és az ITTF szabályai szerint 
kerül lebonyolitásra.  
  
9. Díjazás:    
 
A versenyszámok helyezettjei www.kopogos.com oldalon közzétett 
jutalmakban reszesulnek és érmet kapnak.  
  
10. Nevezés és sorsolás:   
 



Nevezési határid ő:  2013. október 16. 
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11. Nevezési díj:  
 

• 2500 Ft/Induló az 
egyéni versenyszámban 

• 2000 Ft/Pár  
(1000ft/játékos) 

            
 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. 
 
12. Sorsolás:  
 
2013. október 22.-én (kedden) 19.00 órakor a helyszinen lesz 
elkészítve!  
  
Nevezéseket kizárólag elektronikus úton (e-mailen),  a 
info@kopogos.com  címre kell küldeni. A határid őig be nem 
érkezett nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk.  
 
Nevezés következ őket kell hogy tartalmazza: 
Név: 
Cím: 
Mobiltelefonszám: 
Email cím:  
  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyben az a verse nyző vehet 
részt, és állhat asztalhoz, akinek a nevezési díja az adott 
versenyszám megkezdésének id őpontjáig befizetésre kerül.   
  
13. Egyéb tudnivalók:   
 
A verseny rendezési költségeit a rendezők, a versenyzők költségeit 
(utazás, szállás, étkezés) a nevező játékosok fedezik. 
 A játékosok a versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel 
kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni, személyi adataikat 
igazoló okmányokkal.  



Páros versenyszámra csak akkor fogadható el a nevezés, ha mind a 
két játékos leadja a saját neve mellé a párja nevét is.  
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Az „X”-szel nevezett versenyzőket a Versenybíróság válogatás 
nélkül állítja párba és a versenyen jelenlévő páros összeállítását 
nem változtatja meg.  
  
A verseny 40 mm-es 3 csillagos Sárga verseny labdával és a Dupla 
Pont (Power Ball Fehér labdával) kerül lebonyolításra. 
   
A versenyen külföldi versenyz ők nem indulhatnak!   

  
14. Szállás lehet őségek:     
          
 Szily György 
  Mobil: (30)-218-8373    e-mail: szikokkt@gmail.com   
  
Minden itt nem szabályozott kérdésben az „Asztalitenisz 
Verseny és Játékszabályok”-ban foglaltak, valamint az ITTF 
rendelkezései az irányadók.  
  
Kecskemét, 2013. október 01. 
 
A versenykiírast jováhagyta a KOPOGÓS versenyt szervező 
bizottság  
  
Jóváhagyta:       
 
 Urban Gergely,                          Szily Gyorgy  
 
 
Zajkó Roland  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6 

UrbanSpin Kopogós Verseny  
Világbajnokság Kvalifikáció  

 
 

Nevezési lap 
 
 
 
 
 
 

Név: 
 
Cím: 
 
Mobiltelefon szám: 
 
Email cím: 


