
 

 

 

 

  

HEVES MEGYE 



 

 

  



 

  



 

1. A verseny célja: 

- Az asztalitenisz sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében 

- Az asztalitenisz sportág utánpótlásbázisának szélesítése, minél több iskoláskorú versenyző bevonásával 

- Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása az asztalitenisz sportágban jártasságot szerzett fiatalok részére 

- Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése 

- A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése 

- A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 

diákversenyen 

 

2. A verseny rendezői: 

- Andornaktálya SE asztalitenisz szakosztály 

- Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

3. A verseny támogatói: 

- Andornaktálya Települési Önkormányzat 

- TFS Security Kft. 

 

4. Versenybírók: 

- Lipusz Péter 

- Petővári Attila 

 

5. A verseny helyszíne: 

Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola Andornaktályai Tagiskolája 

3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 

 

6. A verseny időpontja: 

2019. december  13. (péntek) 9:00 óra 

 

7. Résztvevők:  

A Diákolimpia résztvevői az általános és középfokú iskolák azon tanulói (versenyzői) lehetnek, akik az adott 

tanév kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott Diákolimpia verseny időpontjában az intézményben  



 

 

tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 56. § (3) bekezdése alapján – a tanév folytatásától fegyelmi határozattal történő eltiltás esetét 

kivéve – szünetel. A Diákolimpián részt vevő tanulók diáksportolónak minősülnek. 

 

8. Versenyszámok: 

Csapatverseny: 

- I-II. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok 

- I-II. korcsoportos 3 fős leánycsapatok 

- III-IV. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok 

- III-IV. korcsoportos 3 fős leánycsapatok 

Egyéni verseny: 

- I-II. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória 

- I-II. korcsoportos leány egyéni „A” és „B” kategória 

- III-IV. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória 

- III-IV. korcsoportos leány egyéni „A” és „B” kategória 

- V-VI. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória 

- V-VI. korcsoportos leány egyéni „A” és „B” kategória 

  

9. Nevezés: 

A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, az MDSZ honlapján kialakított nevezési 

rendszerben kell megtenni legkésőbb 2019. december 11-én 20:00 óráig. 

 

10. Nevezési díj: 

Nincs. 

 

11. Lebonyolítás: 

Csapatverseny: 

A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik. A csoportokon belül körmérkőzéseket 

követően az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára. 

Vigaszág nincs. A csoportmérlőzések 3 mérkőzésig tartanak az alábbi lebonyolítás alapján: 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 verseny: 

Csoportok kialakítása helyszíni sorsolással, a csoportokon belül körmérkőzések, ahonnan az 1-2. 

helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára. 

 

12. Játékrend: 

A verseny 9:00 órakor veszi kezdetét a csapat versenyszámokkal. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 

kérjük, hogy – korcsoporttól és versenyszámtól függetlenül - minden résztvevő legkésőbb 8:30-ig 

jelentkezzen a versenybíróságnál. A csapatverseny alakulásától függően kezdődnek meg az egyes 

versenyszámok. 

 

13. Díjazás: 

A győztesek és a helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 

 

14. Egyéb információk: 

- A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert szettig tartanak 

- Labda: a mérkőzéseken plasztik alapanyagú labda használható 

- Csapatlétszám: kötelező 3 fő versenyző + 1 fő tartalék 

- A csapat összeállítása fordulónként változtatható 

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

- Csapatverseny esetén az I-II. korcsoportban a mérkőzéslap első helyére a MOATSZ által kiadott 

versenyengedéllyel rendelkező versenyzőt (amennyiben van ilyen versenyző) szükséges feltüntetni. III-IV. 

korcsoportban tetszőleges sorrendben kerülhetnek feltüntetésre a versenyzők 

- A Diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez, illetve fehér felsőruházat 

viselése nem engedélyezett 

- A versenyek részletes tudnivalóit a programfüzetek tartalmazzák, amelyeket a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek juttatnak el az iskolákhoz 

- Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető és letölthető az MDSZ honlapjáról 

(www.diakolimpia.hu) 

- Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia „Versenyszabályzata”, és a 

MOATSZ hatályos szabályai érvényesek. Kivétel: nem csak az ITTF által jóváhagyott ütőborításokkal lehet 

játszani, illetve a ragasztószabályt sem kell figyelembe venni. 

  

Lipusz Péter s.k. Petővári Attila s.k. 
a HMATSZ elnöke versenybíró 

 

Andornaktálya, 2019. december 1. 



 


