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Nagy Attila facebook bejegyzése 2020. május 26.  

Tisztelt Sportbarátok, Sportvezetők, Sportegyesületek, Sportolók, Edzők! 

Szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöksége is meghozta a 

döntését, a 2019/2020-as bajnokság lezárásával kapcsolatban és néhány irányelvet is elfogadtunk a 

következő évi 2020/21-es, ősztől következő bajnoki kiírásához. 

Alapvetően követjük és alkalmazzuk a MOATSZ útmutatásait, az összes pest megyei osztályra, vagyis: 

• a felfüggesztett 2019/20-as pest megyei bajnokság lezárásra kerül, nincs további játék lehetőség 

• nem hirdetünk eredményt, nem lesz éremdíjazás, mivel az aktuális tabella nem befejezett 

• nincs kieső sem, tehát 1 évvel elhalasztottuk a 10 fős bajnoki csoportok kialakítását 

• a feljutó helyen lévő csapatok, Megye A 1.-2., Megye B 1.-2., Megye C észak 1. és Megye C dél 1. 

jogosultak a magasabb osztályban indulni 

Az egészségügyi vészhelyzet a jelenlegi idényre tervezett versenykiírást teljes mértékben 

ellehetetlenítette, azzal, hogy a bajnoki idény március közepétől fel lett függesztve, nem kerültek kijátszásra 

mérkőzések. 

Sok csapat nem jut be a saját termébe és nem látjuk biztosítottnak a feltételeket, hogy ez mikor valósulhat 

meg. A hiányos tabellák alapján pedig, nem lehet eredményt hirdetni. Az új szezon megfelelő tervezésére, 

kialakítása, előrébb való.  

A feljutók esetében, ahol vitatott a helyezett, ott a bejövő nevezések függvényében lesz meghatározva a 

tényleges feljutó. 

Elfogadtunk néhány irányelvet is a 2020/2021-es bajnoki évad kiírásához: 

 a 2019/2020-as idényt vesszük alapul a 2020/21-es bajnoki nevezések erősorrendjénél 

 jövőre több kiesővel kell tervezni a 10 csapatos bajnokságok eléréséhez 

 Megye A beosztás megmarad 

 Selejtező csoportok lesznek kialakítva a Megye B és C észak, C dél csapataiból területi alapon 

 A selejtezőcsoportok a Megye B észak, közép és dél megnevezéssel az utazási távolságok 

optimalizálásával és az erősorrend figyelembe vételével lesznek kialakítva 

 Megye B észak, közép, dél selejtező csoportokban a csapatok egyszer játszanak egymással és az őszi 

sorrend alapján, a csoportok 1-4. helyezettjei egy kiemelt csoportot alkotnak. Tavasszal azért küzdenek, 

hogy közülük melyik 6 csapat folytathatja a 2021/22-es bajnokság 10 csapatos Megye B csoportjában a 

versenyzést (Megye A-ból kiesik 4). A többiek területileg kialakított csoportokban folytatják a bajnokságot 

tavasszal és döntik el a helyezéseket. 

Amennyiben kérdésetek, javaslatotok merül fel, email formájában jelezzétek: 

pmatsz2016@gmail.com 

  Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 

Néhány megjegyzés/kérdés: 

Tóth Krisztián: Két kérdés: 1. Ez azt jelenti, hogy a jövőben meg lesz szüntetve a megye C, és helyette csak 3 darab 
megye B lesz? 2. Ezentúl megye A-ból folyton 6 darab kieső lesz? 

Nagy Attila : 1. a következő szezonban 3 megye B csoport lesz területi alapon, megye C nincs. A 2021/2022-es 
szezonra tervezzük, ismét ha beáll a csoportok 10 fos létszáma. 2. Ez csak 2020/2021-re 6 darab kieső 

Mári Sándor: A szövetség szerint kik a megyei bajnokságok feljutói? 

Nagy Attila: tabella az alap így is. Számoltunk egymás ellenit, átlagot, meccs számot nézve, stb... de 
mindegyikbe van hiba, igazságtalansag. Teljesen új sorrendet ki lehet számolni, de az sem jobb. Csak az asztalnál 
dőlhetne el, más minden csak kalkuláció. 
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