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Asztalitenisz “A” és “B” KATEGÓRIA DIÁKOLIMPIA 

 I., II., III., IV., V., VI. korcsoport egyéni- és csapatverseny 

Megyei Döntő versenykiírása 

 

1. A verseny célja:  
Az asztalitenisz sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.  

Az asztalitenisz sportág utánpótlás-bázisának 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 rendezője: Baranya Megyei Diáksport Tanács 
Versenybíróság tagjai:   elnök: Varga László 

    elnökhelyettes: Pálos András 

    titkár: Hegedűs Lajos 

3. A verseny ideje, helye: 2021. október 10. (vasárnap) 9,00 órától  
7700 Mohács, Marek sportcsarnok Deák tér 3. 

 

4. A versenyek résztvevői:  
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. Korcsoport: 

Csapatversenyben nemenként az I-II. és III-IV. korcsoportba tartozó tanulók. 

Egyéni versenyben nemenként és kategóriánként  

– az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,  

– a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,  
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– az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.  

Felversenyzés: 

Egyéni verseny esetében Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem 

lehetséges. Kivétel a 2007-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 

indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.  

Csapatverseny esetében: A II. korcsoportos (2011-2012) felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport 

versenyeibe, de akkor saját II. korcsoportjukban nem versenyezhetnek.  

Korlátozás: 

Egyéni verseny esetében I-II., III-IV. illetve V-VI. korcsoport esetén: “A” kategória: Nincs korlátozás 

“B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. 

közötti időszakban nem rendelkeznek MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel.  

Csapatverseny esetében: I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt 

versenyzőnek kell részt vennie, akik 2019. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti idő- szakban 

MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek. III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 

2019 szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott 

versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzők vehetnek részt. Ugyanazon köznevelési intézmény 

nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal (A és B csapat) nevezhet, de egy játékos csak 

egy csapatban játszhat. 

5. Versenyszámok:  
Csapatverseny:  

– I-II. korcsoportos 3 fős fiú csapatok.  

– I-II. korcsoportos 3 fős leány csapatok.  

– III-IV. korcsoportos 3 fős fiú csapatok.  

– III-IV. korcsoportos 3 fős leány csapatok.  

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. 

 

6. A versenyek lebonyolítása:  
A létszám és az asztalszám adta lehetőségek függvényében történik a lebonyolítás (cél a minél több 

játéklehetőség biztosítása). A jogosultság meghatározása érdekében javasolt, hogy a 

megyei/budapesti döntőn az I-VIII. helyezések a következők szerint kerüljenek eldöntésre:  

– az I-IV. helyezéseket játékkal;  



 

– javaslat a további helyezések eldöntésére, amennyiben nem mérkőznek egymással: III. helyezett az 

a versenyző, aki az I. helyezett versenyzőtől kapott ki, IV. helyezett az a versenyző, aki a II. helyezett 

versenyzőtől kapott ki, V. helyezett az a versenyző, aki a III. helyezett versenyzőtől kapott ki, VI. 

helyezett az a versenyző, aki a IV. helyezett versenyzőtől kapott ki. 

Csapatverseny: Csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik. A csoportokon belül az 1-2. 

helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára. Vigaszág nincs.  

A csoportmérkőzések 3 mérkőzésig tartanak: 3 egyéni, 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, majd a csoportokon belül körmérkőzések, 

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

 

7. Nevezés: Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.  
Nevezési/továbbjuttatási határidő: 2021. okt 8.  

A több csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük. A körzeti döntőn résztvevő 

csapatokat, egyéni versenyzőket a körzetvezető juttatja tovább a nevezési rendszerben (újbóli 

nevezésre nincs szükség). 

 

8. Költségek: Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint. A rendezés költségei a Baranya Megyei 
Diáksport Tanácsot terheli, egyéb költségeket a csapatok viselik. 
 

9. Igazolás: Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.  
A nevezéseket és a diákigazolványokat az igazoláskor kell bemutatni. 

 

10. Díjazás: Az I-III. helyezettek érem-, a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 
 

11. Sportági rendelkezések:  
- A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert szettig tartanak.  
- Labda: a mérkőzéseken celluloid alapú labda használható.  
- Csapatlétszám: kötelező 3 fő versenyző + 1 fő tartalék.  
- 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 öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 
- A verseny lebonyolításával kapcsolatban információ kérhető: Hegedüs Lajos versenytitkártól, a 06 

30/ 389 5402-s telefonszámon. 
- Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség 

„Versenyszabályzata”, és a MOATSZ hatályos szabályai érvényesek. Kivétel: nem csak az ITTF által 
jóváhagyott ütőborításokkal lehet játszani, illetve a ragasztószabályt sem kell figyelembe venni. 

 

Pécs, 2021. szeptember 27.    Rendezőség  
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