
Csongrád-Csanád megyei Asztalitenisz Ranglista Verseny 
„MÓRA BALÁZS KUPA” 

https://www.facebook.com/events/351531055881526 

 

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

a Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club versenyt szervez. 

Ezen a versenynapon 3 kategóriában hirdetünk versenyt. A versenybíróságnak joga van mérlegelni az indulási 

jogosultságot, amennyiben egy adott játékos játékereje jelentősen meghaladja az adott kategória szintjét. 

Versenyszámok: 

• Megyei Szabadidős – olyan Csongrád-Csanád megyei szabadidős játékosok indulhatnak, akiknek a 

CSMASZ élőpontos ranglistáján kevesebb mint 1500 pontjuk van. 

• Megyei Amatőr – olyan Csongrád-Csanád megyei amatőr játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ 

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

A verseny időpontja: 2020.09.27. (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. A versenyen elért eredmények beleszámítanak a Csongrád megyei amatőr verseny rendszer 
ranglista pontrendszerébe.  
 
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/8 

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 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 



HIGIÉNIAI IRÁNYMUTATÁS 
 

Zárt térben zajló rendezvényen a versenyzőkön, kísérőkön, szervezőkön és az 
egyéb közreműködőkön kívül más személy (néző, hozzátartozó stb.) ne 

tartózkodjon. 

Iránymutatások és ajánlások a résztvevők számára: 

• lehetőség szerint az öltözőhasználat teljes kerülésével, mindenki otthonról 
sportruházatban érkezzen a rendezvényre, minél kisebb létszámban, és az 
alapvető higiéniai előírások betartásával; 

• a rendezvény helyszínére történő megérkezéskor a megfelelő kézmosás vagy 
kézfertőtlenítő használata kötelező, ezt követően a rendezvény időtartama 
alatt rendszeresen ajánlott; 

• az alapvető higiéniai előírások betartása kötelező a rendezvény helyszínén 
és időtartama alatt [tüsszentés vagy köhögés esetén elsősorban papír 
zsebkendő használata, és azonnali szabályos hulladékkezelése, ha pedig ez 
nem megoldható (pl. sportolás közben), akkor a könyökhajlatba történő 
tüsszentés vagy köhögés]; 

• az arc, szem, száj érintésének kerülése ajánlott; 
• a sporttevékenység közben kerülendő a köpés földre, kézbe, kesztyűbe stb; 
• a résztvevők között nem ajánlott a mérkőzés/verseny előtti/utáni, illetve az 

eredményhirdetés során a kézfogásos üdvözlés (helyette esetleg az 
ököl/könyök összeérintése); 

• a folyadékpótlás saját kulacs vagy flakon használatával ajánlott; 
• zárt térben zajló rendezvény esetén a kísérők és egyéb közreműködők 

számára ajánlott a maszk viselése, vagy a száj és az orr egyéb módon (pl. 
sállal, kendővel) történő eltakarása; 

• a sporttevékenységet leszámítva minden résztvevőnek törekednie kell a 
zsúfoltság elkerülésére és a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására 
(különösen megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb. során). 

Iránymutatások és higiéniai előírások, ajánlások a szervezők számára: 

• a szervező köteles a résztvevőket előzetesen tájékoztatni a számukra szóló 
iránymutatásokról és higiéniai előírásokról, valamint azokat a rendezvény 
helyszínének minél több pontján (különösen a bejáratnál) jól látható módon 
kihelyezni; 

• a kézmosáshoz szükséges tisztálkodási (szappan, kézmosó folyadék) és 
kézfertőtlenítő szerek, valamint megfelelő hulladékgyűjtő eszközök (zárt 
szemetesek) elegendő mennyiségben és a rendezvény helyszínének minél 
több pontján történő biztosítása szükséges; 

• zárt térben zajló rendezvény esetén biztosítani szükséges a hatékony és 
folyamatos szellőztetést, valamint a rendezvény előtt az eszköz- és 
felületfertőtlenítést, valamint javasolt a sporteszközök rendszeres 
fertőtlenítése; 

• amennyiben a helyszíni öltözés nem kerülhető el, javasolt a létesítmény 
valamennyi rendelkezésre álló helyiségének megnyitása az átöltözés és 
tisztálkodás célból, a zsúfoltság elkerülése érdekében; 

• az olyan légtechnikai készülékek használata nem javasolt, amelyek friss 
levegő pótlására nem alkalmasak, hanem csupán a belső levegőt forgatják 
(pl. split klíma és fan-coil berendezések) – amennyiben ezek a készülékek 
nem kapcsolhatók ki, gyakori fertőtlenítésük javasolt. 

 


