
 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
2016/2017. ÉVI HEVES MEGYEI ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 

 
1. A verseny célja: 

 A ”Heves megye asztalitenisz Diákolimpia bajnoka” címek eldöntése 

 Kvalifikáció az országos asztalitenisz Diákolimpia döntőjére 

 Versenylehetőség biztosítása általános- és középiskolás diákok számára 

 A sportkapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése 
 
2. A verseny rendezői: 

 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Andornaktálya SE Asztalitenisz Szakosztálya 
 
3. A verseny támogatói: 

 Magyar Diáksport Szövetség 

 Önkormányzat, Andornaktálya 
 
4. Versenybíróság: 

 Lipusz Péter versenybíró 

 Tóth Ádám versenybíró-helyettes 
 
5. A verseny helyszíne: 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc u 76. 
 
6. A verseny időpontja: 2016. december 17. (szombat) 9:30 óra 

 
7. Indulásra jogosultak: 

 Egyéni versenyszámok esetén a Heves megyei alap- és középfokú oktatási intézmények azon 
diákjai, akik a MOATSZ által 2016. szeptember 1-jén kiadott ranglista alapján kevesebb, mint 5 ponttal 
rendelkeznek. 

 Csapatverseny számokban legalább 2 nem igazolt versenyzőnek kell részt vennie, akik 2014. 
szeptember 1-jétől MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. 

 
*Az MDSZ Versenykiírás „Általános szabályok fejezet 5./f pontjában foglaltak szerint „…az egyéni sportágak 
páros, illetve csapatversenyszámaiban kizárólag egy iskola tanulói indulhatnak párban, illetve azonos 
csapatban.”Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal (A és 
B csapat) nevezhet, de egy játékos csak egy csapatban játszhat. 
 
8. Versenyszámok: 

 
Csapatverseny: 

 I-II. korcsoportos 3 fős leány iskolai csapatok (2006-ban, vagy később születettek) 

 I-II. korcsoportos 3 fős fiú iskolai csapatok (2006-ban, vagy később születettek) 

 III-IV. korcsoportos 3 fős leány iskolai csapatok (2002 és 2005 között születettek) 

 III-IV. korcsoportos 3 fős fiú iskolai csapatok (2002 és 2005 között születettek) 
 
Egyéni verseny: 

 I-II. korcsoportos leány egyéni (2006-ban, vagy később születettek) 

 I-II. korcsoportos fiú egyéni (2006-ban, vagy később születettek) 

 III-IV. korcsoportos leány egyéni (2002 és 2005 között születettek) 

 III-IV. korcsoportos fiú egyéni (2002 és 2005 között születettek) 

 V-VI. korcsoportos leány egyéni (1997 és 2001 között születettek) 

 V-VI. korcsoportos fiú egyéni (1997 és 2001 között születettek) 
 
  



9. Nevezés: 

A nevezést valamennyi sportágban, korcsoportban és kategóriában elektronikus úton, az MDSZ honlapján − 
www.diakolimpia.hu vagy www.mdsz.hu/diakolimpia/ − kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a 2016. 
december 15. csütörtök 24.00 óráig! A nevezési határidő után a rendszer nem fogad el nevezéseket. 
Helyszínen történő regisztrációt nem tudunk elfogadni. 
Nevezési díj: Nevezési díj nincs. 

 
10. Lebonyolítás: 

Csapatverseny: 

 A csapatversenyek körmérkőzés, létszám függvényében selejtezőcsoportokkal kerülnek lebonyolításra. 
A játékosokat erősorrend szerint kell nevezni és a mérkőzéslapra beírni. A csoportokon belül az 1-2. 
helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára. Vigaszág nincs.  

 A csoportmérkőzéseket az alábbi sorrend szerint kell lejátszani: A – X, B – Y, C – Z 

 A csoportmérkőzéseket végig le kell játszani, amely alapján a lehetséges eredmények: 3:0 vagy 2:1. A 
versenybizottságnak lehetősége van a mérkőzéseknek több asztalon történő lejátszását elrendelni. 

Egyéni versenyszámok: 

 Az egyéni versenyszámok először csoportokban, körmérkőzéses formában kezdődnek, a továbbjutók 
az egyenes kieséses rendszerű főtáblán döntik el a végső helyezések sorsát.  

 A bronzmérkőzést le kell játszani, míg az 5-8. helyet az első négy helyezett sorrendje határozza meg 
(az ötödik helyezett a végső győztestől, a hatodik a második, a hetedik a harmadik, a nyolcadik a 
negyedik helyezettől vereséget szenvedő játékos lesz).  

 Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. A nevezésektől függően a lebonyolítási rend változhat. 
 
11. Játékrend: 

A verseny 9:30 órakor veszi kezdetét a csapatversenyszámokkal. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 
kérjük, hogy – korcsoporttól és versenyszámtól függetlenül - minden résztvevő 9:00-ig jelentkezzen a 
versenybíróságnál. A létszámtól függően kezdődnek meg az egyes versenyszámok. 
 
12. Díjazás: 

A győztesek és a helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 
 
13. Egyéb információk: 

 A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a résztvevő 
csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, az elektronikus 
rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott 
egyéni vagy csapat nevezési lappal és orvosi igazolással. (Általános szabályok 8. a) pontja) 

 A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani TAJ-kártyájukat vagy annak másolatát. 

 Az országos döntőn (2017. február 17-1, Karcag) a MDSZ Asztalitenisz Versenykiírás 4. „A verseny 
résztvevői” pontjának megfelelően a csapatversenyszámok (2 lánycsapat és 2 fiúcsapat), valamint 
az I-II. a III-IV. és az V-VI. korcsoportú egyéni versenyszámok győztesei (korcsoportonként 1 
lány és 1 fiú) képviselik a megyét. 

 A mérkőzéseken celluloid alapú labda használható. 

 Csapatonként, és egyéni versenyzőknél iskolánként 1-1 kísérőtanár tartozik a hivatalos létszámhoz. 

 A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez, illetve fehér felsőruházat 
viselése nem engedélyezett. Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos a 
dohányzás. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 
A jelen versenykiírásban nem szabályozott témakörökben a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetség 
verseny- és játékszabályai, illetve a Magyar Diáksport Szövetség vonatkozó rendeletei, valamint a diákolimpia 
hivatalos oldalán (http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/) elérhető versenykiírás érvényesek. A 
versennyel kapcsolatos kérések, kérdések, észrevételek esetén a szervezőktől lehet érdeklődni az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
 
 

Lipusz Péter 
a HMATSZ elnöke 

hmatsz@gmail.com 
 

Tóth Ádám 
a HMATSZ főtitkára 

bherczeg@karolyrobert.hu 
 

Alaxai Józsefné 
a H.M. Diák-és Szabadidősport 

Egyesület titkára 
alaxkati@t-online.hu 

0620/281-4031 
 
Eger, 2016. november 30. 
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