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VERSENYKIÍRÁS 

 

HEVES MEGYEI I. és II. OSZTÁLYÚ ASZTALITENISZ CSAPATBAJNOKSÁG 

2015/2016. 
 

 

1. A bajnokság jellege 

A Heves megyei asztalitenisz csapatbajnokság amatőr versenyrendszerű. Ennek megfelelően a bajnokságban 
amatőr, szerződéses amatőr, valamint - a sporttörvény 31.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 
sportegyesületenként legfeljebb egy hivatásos sportoló vehet részt. 
 
2. A bajnokság célja 

A Heves megyei asztalitenisz egyesületek - Nemzeti Bajnokságban nem induló - csapatainak rendszeres 
versenylehetőség biztosítása, a szakosztályi munka erősítése, a sportkapcsolatok ápolása, a sportág 
népszerűsítése, a 2015/2016. évi megyei I. és II. osztályú bajnokság csapatbajnoki címének eldöntése, illetve az 
NB III-ban (és szükség esetén az NB III-as osztályozón) való részvételi jog meghatározása. 
 
3. A bajnokság helye és ideje 

Az őszi idény 2015. szeptember 5-én, míg a tavaszi idény előreláthatólag 2016. január 23-án kezdődik. Az egyes 
mérkőzéseket a sorsolásban rögzített időben, a sorsolásban elöl álló csapat megadott játékhelyén kell lejátszani. 
 
4. A bajnokság rendezője 

A csapatbajnokságot a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség rendezi és az alábbi Versenybíróság bonyolítja le: 

 Tóth Ádám versenybíró 

 Tóth Krisztián versenybíró-helyettes 
 
5. Bajnoki számok: 

Férfi csapatbajnokságok 4 fős csapatokkal, 2 páros és 16 egyéni mérkőzéssel zajlanak. A mérkőzés a párosokkal 
kezdődik, valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. A mérkőzéseket a két csapat közös akarata esetén, három 
asztalon is le lehet bonyolítani. 
 
6. Indulásra jogosultak 

6.1. Bármely, a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség tagságába tartozó, Heves megyei sportegyesület hazai 
mérkőzések lebonyolítását vállaló csapata jogosult elindulni, akik nevezésüket - a versenykiírás 8. 
pontjának megfelelően - szabályszerűen, a megadott határidőig eljuttatják, illetve befizetik a nevezési díjat 
és a 2015. évi tagdíjat a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség számára. 

 
6.2. Egy szakosztály több csapatot is indíthat a Szabálykönyv vonatkozó pontjainak figyelembe vételével. 
 
6.3. Megyei I. osztályú csapatokban 1 fő női játékos is szerepeltethető abban az esetben, ha a szakosztálynak 

nincs női csapata. Amennyiben a Megyei I osztályban induló csapatban egynél több női játékos is szerepel, 
a csapat nem szerepelhet a feljutásról döntő tabellán. Megyei II. osztályban induló csapatokra a női 
játékosok számára vonatkozó fenti korlátozás nem vonatkozik. 

 
 
7. Játékjogosultság 

7.1. Megyei CSB I. osztály: A regisztrációs kártyák megszűnésével minden játékos köteles versenyzési 
engedélyt kiváltani. A kiváltott versenyzési engedélyt sportorvosi vizsgálatot követően érvényesíttetni kell 
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az orvossal. Érvényes versenyzési engedély és orvosi pecsét hiányában a játékos jogosulatlanul szerepel 
a mérkőzésen, ami az adott találkozó automatikus, 18:0 arányú elvesztését eredményezi csapatának. Az 
orvosi pecséttel ellátott játékengedélyeket az ellenfél csapatának kérésére be kell mutatni, ennek 
megtagadása - csakúgy, mint a jogosulatlan játékos-szerepeltetés - óvási ok. 
 

Az érvényes versenyengedélyeket legkésőbb 2015. október 1-ig (a később igazoltak esetében az igazolás 
átvételétől számított egy hónapon belül) be kell mutatni a Versenybíróságnak személyesen vagy másolatát 
elektronikus úton megküldve.  
 
Megyei CSB II. osztály: A megyei II. osztályban való szereplésnek nem követelménye a MOATSZ 
versenyzési engedély, valamint a sportorvosi igazolás. Sportorvosi igazolás hiányában a játékos SAJÁT 
FELELŐSSÉGÉRE végez sporttevékenységet. A megyei II. osztályú csapatbajnokságban való szereplés 
feltétele MOATSZ versenyengedély hiányában a Heves Megyei Szövetség által kiadott HMATSZ 
regisztrációs kártya megléte, amelyet a Szövetség térítésmentesen állít ki az érintett játékos adatainak 
bekérését követően. 

 
7.2. A csapatbajnokság során egy versenyző csak egy egyesület csapatában játszhat. Megyei CSB I. 

osztályban jogosult a játékra az a versenyző, aki a kétfordulós bajnokság során legkésőbb december 20-ig 
az adott szakosztály igazolt játékosa, de a bajnoki szezonban más egyesület csapatában nem játszott. 
(MOATSZ Szabálykönyv 5.1.3.2. szerint) Ez alól kivételt képeznek az újonckorú, újonnan igazolt 
versenyzők, akik a bajnoki szezon bármely időszakában érvényes versenyzési engedélyt kaphatnak. 
 
Megyei II. osztályban jogosult a játékra az a versenyző, aki a kétfordulós bajnokság során legkésőbb 
december 20-ig az adott szakosztály igazolt játékosa, de a bajnoki szezonban más egyesület csapatában 
nem játszott. Jogosult továbbá az a játékos, aki nem rendelkezik igazolással, valamint december 20-ig 
csapata bejelent a Versenybíróságnak, és részére HMATSZ regisztrációs kártyát állít ki. 
 

7.3. Az Extra Ligában szereplő csapatok erősorrendben feltüntetett három játékosa, illetve az NB I-ben, NB II-
ben és NB III-ban szereplő csapatok erősorrendjében feltüntetett négy játékosa nem játszhat a 
megyei csapatbajnokságban. Az erősorrendben nem szereplő játékosok csak addig szerepelhetnek a 
megyei csapatbajnokságban, amíg a felsőbb osztályban nem vettek részt öt mérkőzésen, az ötödik 
felsőbb osztályú mérkőzés után nem állhatnak asztalhoz megyei csapatbajnoki találkozón, de a 
korábbi eredményeik érvényben maradnak. 
 

7.4. Egy bajnoki héten ugyanazon versenyző csak egy felnőtt csapatbajnoki mérkőzésen játszhat. Az 
előrehozott vagy halasztott mérkőzést a bajnoki hét szempontjából az eredetileg kitűzött időpont szerint 
kell figyelembe venni (MOATSZ Szabálykönyv 5.1.3.4. szerint). 
 

7.5. A Heves megyei I. osztályú csapatbajnokságban szereplő csapatok erősorrendjében feltüntetett 
négy játékos nem szerepelhet a szakosztály megyei II. osztályban csapatot indító együttesében. 

 
7.6. Azonos osztályban több csapatot indító egyesület esetében a csapatok között játékosmozgás nem 

lehetséges, vagyis, amennyiben egy játékos valamelyik csapatban már játszott, a továbbiakban csak 
abban a csapatban szerepelhet. (MOATSZ Szabálykönyv 5.1.3.2. szerint) 

 
8. Nevezés 

Nevezési határidő: 2015. augusztus 4. (kedd) 
 
A Nevezési lapot Tóth Ádámnak kell eljuttatni postán (3281 Karácsond, Vasút út 12.) vagy elektronikusan aláírva, 
szkennelve (hmatsz@gmail.com). 
 
Nevezési díj: 6.000 Ft/csapat. Amennyiben egy szakosztály több csapatát is nevezi a Megyei bajnokságba, a 
további csapat(ok) nevezési díja 4.000 Ft/csapat. A nevezési díj befizethető banki átutalással (kedvezményezett 
neve: Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség, bankszámlaszám: 11739009-20258566, közlemény: Heves megyei 
CSB nevezési díj), illetve készpénzzel (személyesen Lipusz Péternél és Tóth Ádámnál). 
 
A csapatoknak a nevezési lapon fel kell tüntetniük a benevezni kívánt összes játékosuk nevét, illetve valós 
erősorrendjét, amelyet indokolt esetben a Versenybíróság felülbírálhat. A később - 2015. december 20-ig - 
átigazolt versenyző csak abban az esetben szerepelhet, ha az egyesület értesítette a Versenybíróságot (a 
módosított erősorrend feltüntetésével) annak első mérkőzése előtt legalább egy héttel. 
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9. Sorsolás 

A Megyei I. és II. osztály létszáma és végleges besorolása a 2014/2015-ös Heves Megyei Csapatbajnokság 
eredményeinek figyelembe vételével, valamint a nevezések számának függvényében kerül 
meghatározásra. 
 
A sorsolásra a nevezések összesítését és az esetleges hiánypótlásokat követően, a bajnokságot megelőző 
csapatvezetői értekezleten kerül sor, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről a Versenybíróság e-mailben, 
illetve a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség honlapján értesíti a résztvevő csapatok vezetőit. 
 
10. Lebonyolítás, a helyezések eldöntése 

Mindkét bajnokság oda-visszavágós rendszerben kerül megrendezésre. 
 
A helyezések sorrendjét a pontok száma határozza meg (győzelem: 2, döntetlen: 1, vereség: 0 pont). Azonos 
pontszám esetén a holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredménye dönt győzelem, 
mérkőzésarány, játszmaarány, pontarány sorrendben. Ha mindegyik mutató azonos, akkor sorsolással kell 
meghatározni a sorrendet. 
 
Az NB III. osztályba a Megyei I. osztály azon legjobb eredményt elérő csapata jut fel, amely megfelel minden NB-s 
induláshoz szükséges kritériumnak. Amennyiben a bajnokcsapat nem kíván az NB III-as bajnokságban részt venni, 
akkor helyette a 2. helyen végzett csapat nevezhető. Az NB III. osztályban keletkező üres helyek esetén a 
bajnokság további helyezettje helybetöltőn vehet részt. 
 
Kiesés a Megyei II. osztályból nincs, a Megyei I. osztály utolsó helyezettje kiesik a Megyei II. osztályba, helyére a 
II. osztály bajnoka kerül. A Megyei I. osztály utolsó előtti helyezettje és a II. osztály második helyezettje osztályozó 
mérkőzésen dönt a magasabb osztályban való szereplés lehetőségéről. 
Ha a szakosztály második vagy harmadik csapata indul a megyei csapatbajnokságban, akkor figyelembe kell venni 
a Szabálykönyv 5.1.2. pontjában leírtakat. 
 
11. Díjazás: 

A bajnokságok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az I. és a II. osztály bajnoka serleget kap. 
 
12. Költségek: 

A csapatbajnokság rendezésével kapcsolatos költségek a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetséget, a mérkőzések 
költségei a résztvevő csapatokat terhelik. 
 
13. Egyéb rendelkezések, tudnivalók: 

13.1. A csapatmérkőzésen a kereskedelmi forgalomban kapható három csillagos 40+ plasztik, vagy 40 
mm-es celluloid labda használható, amelyek típusát a mellékelt Nevezési lapon meg kell adni. A 
Versenybíróság a forgalomban jelenleg kapható plasztik labdák nagy szórású minőségi különbségei, 
valamint a labdák magasabb ára miatt a celluloid labdát preferálja. (Az ITTF 2016-ra ígér jelentős 
minőségbeli javulást az új plasztik labdák esetében.) 

 
13.2. A MOATSZ Szabálykönyv 2.4.1. pontja alapján „az ütő tetszés szerinti méretű, alakú vagy súlyú lehet, de a 

lapjának síknak és merevnek kell lennie. 2.4.6. Az ütőt borító anyagnak, vagy a borítatlanul hagyott 
ütőlapnak mattnak kell lennie, egyik oldala élénk piros, a másik oldala fekete kell, hogy legyen. 2.4.7.1. Az 
ütőfelület egyenletessége (folyamatossága), a szín egysége kis mértékben eltérést mutathat lényegtelen 
sérülés, vagy a használatból eredő kopás vagy fakulás miatt, de csak akkor, ha az a felület jellegét, 
alapvető paramétereit nem befolyásolja jelentősen.” 

 
13.3. A csapatoknak a bajnoki mérkőzésekre sportszerű, hasonló színű mezben javasolt kiállniuk. 

 
13.4. A mérkőzéslap beküldése minden esetben a rendező egyesület feladata, a mérkőzéslapokat a lejátszást 

követően 5 munkanapon belül Tóth Ádám részére, a hmatsz@gmail.com e-mail címre, postán (3281 
Karácsond, Vasút út 12.) vagy személyesen kérjük eljuttatni. 

 
Ha a mérkőzéslap nem érkezik meg az előírt időpontig, akkor a Versenybíróság 2000 Ft büntetést szab ki. 
Amennyiben a kiszabott büntetés befizetését a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül hitelt 
érdemlően a vétkes csapat nem igazolja, a Versenybíróság bajnoki hetenként - mindaddig, amíg a 
befizetés igazolása meg nem történik - 1 büntetőponttal köteles sújtani a vétkes csapatot. A 
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büntetőpont(ok) törlésére nincs mód annak ellenére sem, ha a befizetés megtörtént ugyan, ennek 
igazolása azonban elmaradt. 
 

13.5. A teljes bajnoki szezon során minden csapat legfeljebb három alkalommal kérhet halasztást. Halasztás 
esetén a megfelelő indokkal ellátott kérelmet legalább 4 munkanappal a mérkőzés eredeti időpontja előtt 
meg kell kapnia a Versenybíróságnak. A versenybíróság csak írásos, a hmatsz@gmail.com címre 
küldött halasztási kérelmet fogad el. Amennyiben a csapatok meg tudnak egyezni az új időpontról – 
amely maximum 20 nappal lehet később az eredeti időpontnál – a Versenybíróságot legalább 2 
munkanappal a mérkőzés eredeti időpontja előtt értesíteni kell. Ha ez nem történik meg, a Versenybíróság 
jelöl ki új időpontot, amelyet legkésőbb 2 munkanappal a mérkőzés eredeti időpontja előtt közöl a felekkel - 
ezen döntés végleges és kötelező érvényű a csapatokra nézve. Amennyiben egy csapat több alkalommal 
is halasztani szeretne, a következő feltételek mellett teheti meg: az ellenfél és a Versenybíróság értesítése 
a fenti módon és határidőkkel, illetve 2.500 Ft halasztási díj befizetése a mérkőzés eredeti időpontjáig. 
Amennyiben a kritériumok valamelyike nem teljesül, a mérkőzést az eredetileg kijelölt időpontban és 
helyszínen kell lejátszani. 

 
13.6. A ki nem állásra vonatkozó szabályok: 

 A MOATSZ Szabálykönyv 5.1.5.15. pontja alapján: Amelyik csapat saját hibájából nem áll ki a mérkőzésre, 
azt vesztesnek kell nyilvánítani, és a két pontot az elérhető legnagyobb aránnyal az ellenfél javára kell írni. 

 5.1.5.17. Azt a csapatot, amely a bajnokság során saját hibájából háromszor nem áll ki, a bajnokságból 
törölni kell. A második ki nem állás esetén a Versenybíróság 1 pont levonással sújtja a csapatot, 
amennyiben az nem elháríthatatlan okból nem állt ki a bajnoki mérkőzésre. 

 Az 5.1.5.18. pont alapján: A visszalépő vagy törölt csapat eredményeit meg kell semmisíteni, és a csapatot 
a bajnoki táblázat utolsó helyére kell sorolni. A visszalépő vagy törölt csapat a következő bajnoki 
évben eggyel alacsonyabb osztályban indulhat. 

 

13.7. A Versenybíróságnak jogában áll indokolt esetben valamelyik fordulónak a sorsolástól eltérő időben és 
helyen történő lejátszásáról intézkedni. 

 
13.8. Óvás, fellebbezés: az óvási díj 2.000 Ft, melyet a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség részére kell 

befizetni, ennek megtörténtét az óvás benyújtásakor hitelt érdemlően igazolni kell. Igazolás hiányában az 
óvás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A fellebbezési díj az óvási díj kétszerese, melynek 
befizetését a fellebbezés benyújtásakor igazolni kell. Ennek hiányában a fellebbezés elutasításra kerül. 
Eredményes óvás, illetve fellebbezés esetén a befizetett díj visszatérítésre kerül. 

 
13.9. Bizonyított csalás esetén a Versenybíróság a vétkes csapato(ka)t kizárja a bajnokságból. A 

Versenybíróság által hivatalból észlelt csalás ügyében hozott határozat az egész bajnoki idényben 
visszamenőlegesen is hatályos. 

 
13.10. A megyei csapatbajnokságban gazdasági megfontolásból nincs központi játékvezető-küldés, de kívánatos 

az eredmény jól látható helyen történő folyamatos vezetése és lapozó(k) biztosítása. Külön kérésre a 
Versenybíróság intézkedik a játékvezető-küldésről, melynek anyagi terheit a kérvényező csapat állja. A 
Versenybíróság fenntartja magának a jogot, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizze, illetve az általa felkért 
személyekkel ellenőriztesse a mérkőzések zavartalan lebonyolítását, s hivatalos szervként intézkedjen 
vitás kérdésekben a mérkőzések közben. 

 
Minden más kérdésekben a MOATSZ vonatkozó verseny- és játékszabályai, illetve a 2015/2016. évi NB-s 
csapatbajnokság versenykiírásában foglaltak alkalmazandók. 
 
 
Andornaktálya, 2014. 07. 08. 
 
 

Tóth Ádám s.k. 
a HMATSZ főtitkára, 

versenybíró 

Tóth Krisztián 
HMATSZ elnökségi tag 
versenybíró-helyettes 

Lipusz Péter s.k. 
a HMATSZ elnöke 

 
 
 
 

mailto:hmatsz@gmail.com

