
Csongrád-Csanád megyei Asztalitenisz Ranglista Verseny 
„MÓRA BALÁZS KUPA” 
https://fb.me/e/2mkVOXo3M 

 

2018. januárjától a megújult Csongrád-Csanád megyei amatőr ranglista versenyrendszer részeként a 

Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club versenyt szervez, három kategóriában.  

Versenyszámok: 

• Megyei Szabadidős – olyan szabadidős játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ Élő-pontos 

ranglistáján kevesebb mint 1500 pontjuk van. 

• Megyei Amatőr – olyan amatőr játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ Élő-pontos ranglistáján 

kevesebb mint 2100 pontjuk van és aktuálisan nem játszanak NB-s csapatbajnokságban.  

• Nyílt – nyílt verseny, bárki indulhat rajta (más megyei, külföldi versenyzők és NB-s játékosok is). 

A versenybíróságnak joga van mérlegelni az indulási jogosultságot, amennyiben egy adott játékos játékereje 

jelentősen meghaladja az adott kategória szintjét. A versenyszámokban a feljátszás megengedett. 

Élő-pontos ranglista: https://ponger.hu/user/default/index?sort=-points 

 

A verseny helyszíne: Móravárosi Iskola Tornaterem - Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 

A verseny időpontja: 2022.04.10. (vasárnap) 

A versenyszámok tervezett időpontjai és lebonyolítása: 

Ø 09:00  Megyei Szabadidős csoportmérkőzések  

Ø 11:30  Megyei Szabadidős főtábla és Megyei Amatőr csoportmérkőzések  

Ø 13:30  Megyei Amatőr főtábla  

Ø 15:00  Nyílt csoportmérkőzések és Nyílt főtábla 

Lebonyolítás: 

A versenyt 6 darab Joola 3000 SC (kék) asztalon, Joola Flash labdával kerül megrendezésre. Szabadidős, Amatőr 
és Nyílt versenyszámokban 4 fős csoportmérkőzések után a verseny fő és vigasztáblán folytatódik az 1-4. 
helyezés kijátszásáig. Egyéb, a versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a jelenlegi MOATSZ szabályok 
érvényesek.  
 
Nevezési díj: 1.500.-Ft/versenyszám 

Amennyiben valaki legalább két kategóriában indul, 1000.-Ft/versenyszám lesz a nevezési díja.  

Jelentkezés, nevezés: 

A verseny adminisztrációja a ponger.hu rendszerében kerül lebonyolításra, ezért a résztvevő játékosok 
internetes regisztrációja kötelező. Lehetőség lesz a helyszínen is regisztrálni-nevezni, legkésőbb 30 perccel a 
versenyszám megkezdése előtt. A verseny internetes nevezési felülete: https://ponger.hu/event/tabview/31 

A versenyen minden versenyszámban végzett 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 
A versenyen, egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére vesz részt. Náthásan, 
hőemelkedéssel (lázasan különösképp) most semmiképp ne jöjjön senki versenyezni! Az épületbe történő 
belépéskor -a portán- mindenkinek egy hőmérséklet ellenőrzésen kell részt vennie (beléptető kapu), különben 
az intézménybe történő bejutás megtagadható! Az öltözőben hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget. 
 
Sok szeretettel várunk minden versenyzőt és érdeklődőt! 
 

Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club 
  https://www.facebook.com/moacszeged/ 

https://bit.ly/382j60M 


