„Ács Gábor Emlékverseny”
2020. évi Felnőtt Budapest Bajnokság
I. o. országos ranglistaverseny
1. A verseny rendezője:
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség
2. Versenybíróság:
Főbíró:
Főbíró helyettesek:

Bódis Attila
Szabó László
Karikás Gábor

3. A verseny helye és ideje:
Ormai László Asztalitenisz Csarnok, Budapest, II. Marczibányi tér 13. 2020.
augusztus 29-30.
4. Bajnoki számok:
I.o. női egyes és páros
I.o. férfi egyes és páros
5. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2020. augusztus 29. (szombat)
10.00 női páros
11.30 női egyes selejtező tábla,
14.00 női egyes főtábla
2020. augusztus 30. (vasárnap)
10.00 férfi páros
11.30 férfi egyes selejtező tábla,
15.00 férfi egyes főtábla
6. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása:
A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.
7. Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2020. augusztus 21. (péntek)
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül
lehet.
A nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.
Sorsolás: 2020. augusztus 24.-én (hétfőn) 18.30 órakor a MOATSZ helyiségében. A
sorsolás nyilvános.
8. Nevezési díjak:
A nevezési díj a női és férfi egyes versenyszámokban és személyenként 3.000 forint, a
páros versenyszámokban párosonként 3.000.- Ft (személyenként 1.500.-Ft), melyet a
jelentkezéssel egyidejűleg kell a helyszínen befizetni. A benevezett, de el nem indult
versenyzők nevezési díját ki kell fizetni.

Tekintettel a NAV 2020. július 1-től hatályos online számlázásra vonatkozó
kötelező érvényű előírására, kérjük, hogy a csapatvezetők a nevezési díj
befizetésekor rendelkezzenek az egyesület pontos nevével, adószámával, továbbá
azzal az e-mail címmel, amelyre az E-számlát el kell küldeni.
9. Díjazás:
A versenyszámok győztesei tiszteletdíjban, helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
10. Költségek:
A rendezés költségeit a BPATSZ, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik.
11. Egyebek:
A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a
Versenybíróságnál jelentkezni.
Akinek a MOATSZ nyilvántartó rendszerében nem szerepel a sportorvosi
érvényességi dátuma az köteles a Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi
vizsgálatának érvényességét. A versenyzési engedély bemutatása (érvényes
sportorvosi igazolás megléte), valamint nevezés nélkül a bajnokságon indulni nem
lehet!
A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja
párba, és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg.
A verseny 8 db JOOLA asztalon, JOOLA Prime 40+*** labdákkal kerül
lebonyolításra.
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. augusztus 8.
Budapesti Asztalitenisz Szövetség

Jóváhagyta:
Kékedi Tibor
a JVB elnöke

Fazekas Péter
sportigazgató

