
    

 

 

 
 
 

 
 

XII. Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupája 2021 

Asztalitenisz torna 

  

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 
1. Verseny 
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (továbbiakban: KEK) 2021 női és férfi asztalitenisz torna. 
  
2. A verseny célja 
Versenyzési lehetőség biztosítása a KEK-re nevezett játékosok számára. Kapcsolatépítés a 
résztvevő felsőoktatási intézmények között, a határokat átívelő magyar közösségek erősítése, 
a felsőoktatási hallgatók sporton keresztüli kapcsolatépítésének segítése.  
 
3. A verseny rendezője 
A BEAC gyakorol minden jogkört, a nevező csapatok, játékosok, és a KEK-en közreműködő 
valamennyi személy felett, melyre a jogszabályok, az MOATSZ versenyszabályzat, valamint a 
jelen Versenykiírás felhatalmazzák. 
 
4. A verseny ideje és 
helyszíne 
 
2021. október 14-16 (játéknap: 
október 15-16), Ludovika 
Aréna. A nevezőknek mindkét 
nap lesz mérkőzése, ha 
egyesbe és párosba is 
neveznek. 
 
5. A verseny résztvevői 
A KEK-re nevezett játékosok 
és párosok 
A versenyszámok: női és férfi 
egyes, páros 
Ha a női mezőnybe nem 
jelentkezik legalább 5 fő, akkor a nők a férfi mezőnyben tudnak elindulni. 
 
6. Játékosok szerepeltetése 
 

• A tornán hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemisták, továbbá 2 évnél nem 

régebben végzett alumni hallgatók vehetnek részt 

• A játékosok hallgatói jogviszonyát a megfelelő iratokkal köteles igazolni, jogosulatlan 

szerepeltetés a csapat kizárását vonhatja maga után. A játékosoknak az első 

mérkőzés előtt minimum 45 perccel korábban, meg kell jelennie a Ludovika Aréna 

bejáratánál található regisztrációnál, ahol rendezniük kell a nevezés költségeit, továbbá  

 

megkapják a KEK-es karszalagokat, amivel pályára léphetnek.  

 

Magyarországi hallgatók esetében: 

1) érvényes diákigazolvány 2) érvényes, hallgatói jogviszony igazolás 

 

Határon túli hallgatók esetében: 

1) érvényes diákigazolvány 2) Studkönyv” – Carnet de student 

 



    

 

 

 
7. Nevezés 
A KEK-re 2021. október 6-ig lehet nevezni a https://kekbudapest.hu/ online felületén.  
Nevezési díj: 2500 ft/fő, ami magában foglalja az egyes és a párosra történő nevezést is. 
A határon túli játékosok számára a nevezési díj ingyenes. 
 
Azok a játékosok, akik párosban is indulni szeretnének, kérjük jelezzék a párjuk nevét is a 
jelentkezési lapon. Aki pár nélkül érkezik a versenyre,azonban indulnának párosban, azok 
számára a sorsoláson sorsolnak párt. 
 
8. Költségek 
A szállások Budapest központjában lesznek több helyen. A szállásigénylést a nevezési lapon 
tudjátok megtenni. A szállás költsége: 4000ft / fő / éj. 
 
A játékosoknak lehetősége van biztosítás kötésére is, az EUB biztosítás esetében 700ft/fő/nap 
áron, ami tartalmazza a Sport Plusz csomagot is. Ezt szintén a nevezési lapon tudjátok 
igényelni, a feltételekről pedig a csatolt tájékoztatóban tudhattok meg többet.  
 
9. A verseny lebonyolítása 
 
Október 14. (csütörtök) 
Megnyitó csütörtök este Budapest belvárosában. 
 
Október 15. (péntek) 
A jelentkezett játékosokat csoportokra sorsoljuk, majd csoportos körmérkőzéses rendszerben 
mérik össze erejüket, ahonnan a főtáblára vagy a vigaszágra kvalifikálhatják magukat 
eredményeiknek megfelelően. A főtábla összetétele a nevezett játékosok létszámától függ. 

Október 16. (szombat) 
A jelentkezett párosokat csoportokra bontjuk, ahol csoportos körmérkőzéses rendszerben 
mérik össze erejüket, ahonnan a főtáblára vagy a vigaszágra kvalifikálhatják magukat 
eredményeiknek megfelelően.A főtábla összetétele a nevezett játékosok létszámától függ. 

A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. Azok a játékosok, akik nem rendelkeznek saját 
ütővel, a verseny idejére kölcsönözhetnek a szervezőktől. 

10. Szabályok 
A mérkőzések az asztalitenisz érvényben lévő szabályai szerint kerülnek megrendezésre. 

11. Díjazás 
Minden nevező oklevél díjazásban részesül, ezen felül az I-III. helyezettek kupa és egyedi 
KEK érem díjazásban részesülnek.  
 
12. Kapcsolat 
weboldal: https://kekbudapest.hu/ 

facebook oldal:facebook.com/kekbudapest 
instagram:kekbudapest 
szervezők elérhetősége: Kanics Máté és Sajben Marcell, eltese2008@gmail.com 
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