
2020. évi felnőtt TOP 16 Bajnokság 

 

 

1. A bajnokság célja: 

A jogosultságot szerzett 16-16 versenyző részére versenyzési, valamint ranglistapont 

szerzési lehetőség biztosítása, a bajnoki címek és helyezések eldöntése. 

 

2. A bajnokság helye: 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok (1024 Budapest, Marczibányi tér 13.) 

  

3. A bajnokság rendezője: 

Magyar Asztalitenisz Szövetség  

Versenybíróság: 

Főbíró:  Kékedi Tibor  

Főbíró helyettes: Gulyás Vince 

 

4. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje: 

     Női egyes: 

     Szeptember 29.  (kedd) 10.00 órától csoportmérkőzések  

     Férfi egyes: 

 Szeptember 29. (kedd) 10.45 órától csoportmérkőzések    

      

     Mindkét szám negyeddöntői, elődöntői és döntői: 

 

     Szeptember 30. (szerda) 14.00 női negyeddöntők 

    14.45 férfi negyeddöntők 

    15.30 női elődöntők 

    16.15 férfi elődöntők 

    17.00 női döntő 

    17.45 férfi döntő 

                                                

5. Indulásra jogosultak: 

A jogosultságot szerzett versenyzők. 

Indulásra jogosultak a Szabálykönyv 4.10.1.3 pontja alapján: az érvényes országos 

magyar ranglista 1-12. helyezettje, valamint a felnőtt válogatott edzők által meghívott 

további négy versenyző. Amennyiben nem jelölnek meghívott versenyzőt, úgy a 

magyar ranglistán sorrendben következők jogosultak indulni. Tartalékok: a fent 

említett magyar ranglista további hat helyezettje sorrendben, akik a jelölést 

nevezésükkel visszaigazolták. 

Amennyiben a tartalékok figyelembevételével nevezés hiányában nincs meg a 16 fős 

indulási létszám, akkor a versenybíróság jelzésére a MOATSZ (felnőtt válogatott 

edzők) a soron következő további ranglistahelyezetteket hívhatja meg. 

 



6. A bajnokság lebonyolítási rendje: 

A Szabálykönyv 4.10.1.5-4.10.1.6.3 pontjaiban előírtak szerint. 

A játékosokat a nevezési határidő napján érvényes ranglista sorrendjének megfelelően 

négy négyfős csoportba sorolják úgy, hogy a mezőny 4 legmagasabb rangsoroltja kerül 

a csoportok első helyére. 

A csoportok 2., 3., 4. rajthelyére rangsorolásuk sorrendjében a mezőny további 4-4 

helyein lévő versenyzők kerülnek besorsolásra. A csoportokba sorsolást az egyesületi 

hovatartozás nem befolyásolja. 

A mérkőzések 4 nyert játszmáig tartanak. Az első versenynapon a csoportos 

körmérkőzéseket bonyolítják le. A második versenynapon egyenes kieséses fordulókat 

rendezik meg. A csoportokon belül körmérkőzést a Szabálykönyv „Függelékének” 

négy indulóra vonatkozó sorsolási táblázata alapján játsszák le a résztvevők úgy, hogy 

lehetőség szerint az azonos egyesületbeliek játsszák először az egymás elleni 

mérkőzéseiket. A csoportokból az első és a második helyezettek jutnak a legjobb 8 

közé. Ezt követően egyenes kieséses rendszerben folytatódik a verseny. A 

csoportgyőztesek nyolcas táblán kiemelésre kerülnek, hozzájuk kerülnek besorsolásra – 

klub hovatartozástól függetlenül – a csoportok második helyezettjei úgy, hogy a 

csoportgyőztesekkel azonos csoportban lévő 2. helyezetteket a másik térfélbe kell 

besorsolni. A csoport 3. helyezettek a 9-12. helyen, a csoport 4. helyezettek a 13-16. 

helyen végeznek. 

A csoportokon belüli helyezéseket a Szabálykönyv 3.7.5. pontja szerint kell 

kiszámítani.  

A csoportmérkőzések során annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a 

kisorsolt mérkőzéseinek több mint a felét lejátszotta (befejezte). A le nem játszott 

mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél javára kell igazolni. A nem 

értékelhető eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit törölni kell.   

 

7. Díjazás: 

Az első három helyezett az alábbi pénzdíjazásban részesül az érem és kupadíjazásban 

kívül: 

1. helyezett 250.000 Ft 

2. helyezett 150.000 Ft 

3. helyezettek   50.000 - 50.000 Ft 

 

8. Költségek: 

Nevezési díj 4.000 Ft.  

A nevezési díjat a verseny megkezdése előtt kell a helyszínen befizetni. A verseny 

rendezési költségei a rendezőt, míg a részvétel (utazás, szállás, élelmezés stb.) 

költségei a részt vevő versenyző sportkörét terhelik. 

 

 

 



9. Nevezés, sorsolás: 

Nevezéseket kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon 

keresztül, online módon lehet. A nem online módon leadott, valamint a nevezési 

határidőig be nem érkező nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.  

A nevezés határideje: 2020. szeptember 25. (péntek) 

Sorsolás: 2020. szeptember 28.-án (hétfőn) 15.00 órakor a MOATSZ-ban  

 

10. Egyebek: 

A versenyzők versenyszámuk kezdete előtt 30 perccel a Versenybíróságnál jelentkezni 

tartoznak. Nevezés nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Amennyiben a 

benevezettek közül valaki nem jelenik meg, úgy a Versenybíróság a tartalékok közül 

mást oszt be a sorrend figyelembevételével. 

A bajnokság 40 mm-es JOOLA FLASH*** fehér labdával, 4 db JOOLA típusú 

asztalon kerül lebonyolításra. 

Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályaiban, 

valamint az elnökség határozataiban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 5. 

 

 

                                                                                         Rendezők 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

                 Kékedi Tibor sk.       Fazekas Péter  

                 a JVB elnöke       sportigazgató 
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