
 

Az Asztalitenisz Egyetem SE Youth Ping-Pong Series célja az utánpótlás korú 

játékosok részére folyamatos játék- és versenylehetőség biztosítása, tehetségek 

felfedezése, illetve a legfiatalabb gyerekekkel a sportág megszerettetése. 

Szervező:  Asztalitenisz Egyetem SE 

                  1086 Budapest, Elnök utca 1. 

                  E-mail: joopont@gmail.com 

                  Telefon: 30/899-8852 

Helyszín:  Asztalitenisz Egyetem SE  

                  1086 Budapest, Elnök utca 1.  

Versenyszámok: 1. 2006-os egyéni 

2. 2004-es egyéni 

3. 2002-es egyéni 

4. 2000-es egyéni 

5. Páros 

Játékjogosultság:  A Youth Ping-Pong Series egy versenysorozat, melyen minden amatőr 

és igazolt játékos részt vehet osztálytól függetlenül. 

2006-os egyéni kategória (2006-ban és utána született játékosok)  

2004-es egyéni (2004-ben és utána született játékosok) 

2002-es egyéni (2002-ben és utána született játékosok) 

2000-es egyéni (2000-ben és utána született játékosok) 

Páros verseny (2000-ben és utána születettek összevontan) 

Pontverseny:   Minden Asztalitenisz Egyetem SE Youth Ping-Pong Series verseny 

végén ranglistát készítünk és a Youth Ping-Pong Series versenysorozat 

legvégén a ranglisták 1-3. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek. 

  

Helyezés 
Ranglista 

pont 

1. helyezett 12 p 

2. helyezett 10 p 

3-4. helyezett 8 p 

5-8. helyezett 6 p 

9-16. helyezett 4 p 

17.- helyezett 
(nyert meccs esetén) 

2 p 
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Egyesületi pontverseny 

A versenysorozat végén a legaktívabb egyesületek díjazásban részesülnek! 

Helyezés Ranglista 
pont 

1. helyezett játékos után 3 p 

2. helyezett játékos után 2 p 

3-4. helyezett játékos után 1 p 

Részt vett játékos után 1 p 
/Ha egy adott játékos 1. helyezést ér el, egyesülete számára 4 pontot szerez./ 

Időpontok:  A YPPS 2015/2016-os versenysorozata 8 állomásból áll. A tavaszi időpontok a 

MOATSZ versenynaptár tervezete után készülnek el.  

 I. állomás - 2015. szeptember 13. 

II. állomás - 2015. október 11. 

III. állomás - 2015. november 15. 

IV. állomás - 2016. január x 

V. állomás - 2016. február x 

VI. állomás - 2016. március x 

VII. állomás - 2016. április x 

VIII. állomás - 2016. május x 

Egyebek:  A versenyek előtt 1 hónappal megjelenik a versenykiírás. Nevezni a 

versenykiírásban leírtak alapján lehet. A sorozat eredményeit a 

www.joopont.com oldalon és a facebook oldalon lehet nyomon követni. 

Bármi jellegű kérdése van, tegye fel a joopont@gmail.com e-mail címen! 

 

Találkozunk az Asztalitenisz Egyetem SE 

YOUTH PING-PONG SERIES-en! 
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