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ASZTALITENISZ VERSENYKIÍRÁS
2014-15-ös tanév
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség közösen
hirdeti meg.
A verseny célja: az asztalitenisz sportág népszerűsítése az általános iskolák tanulói körében, versenyzési
lehetőség, és az országos döntőn való részvétel biztosítása,
Az országos döntő időpontja: 2015. február 20-22. (péntek-szombat-vasárnap) Budapest
Az országos döntő résztvevői:









Az "Általános szabályok 5., 7. pontja szerint.
Csapatversenyben nemenként az I-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
V-VI. korcsoportnak nincs csapatverseny!
Egyéni versenyben nemenként az I-II. korcsoportba tartozóknak, . a III.-IV. korcsoportba tartozóknak
ill. az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
Csapatversenyben a megyei bajnokságok I. helyezett 2 fős fiú, ill. 2 fős leány csapata;
Egyéni versenyben az I-II. korcsoport megyei I. helyezett fiú és I. helyezett leány versenyzője, a III.IV. korcsoport I. helyezett fiú és I. helyezett leány versenyzője, és az V-VI. korcsoport I. helyezett
fiú és I. helyezett lány versenyzője;
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges.
Az országos döntőn, és a megyei/budapesti versenyeken azok a versenyzők vehetnek részt, akik 2012.
január 1. óta MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

Versenyszámok:
Csapatverseny: minden mérkőzés 3 nyert szettig tart, 2 egyéni, majd páros mérkőzés.
Egyéni verseny: minden mérkőzés 3 nyert szettig tart.

A versenyek lebonyolítása:
A megyei döntőn a létszám és az asztalszám adta lehetőségek függvényében történik a lebonyolítás, cél
minél több játéklehetőség biztosítása.
A megyei/budapesti versenyeken a helyezések eldöntése a következő:
- a III-IV. helyezéseket játékkal ;
- javaslat a további helyezések eldöntésére, amennyiben nem mérkőznek egymással:
V. helyezett az a versenyző, aki az I. helyezett versenyzőtől kapott ki,
VI. helyezett az a versenyző, aki a II. helyezett versenyzőtől kapott ki,
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VII. helyezett az a versenyző, aki a III. helyezett versenyzőtől kapott ki,
VIII. helyezett az a versenyző, aki a IV. helyezett versenyzőtől kapott ki..
Nevezés:
Az MDSZ honlapján elektronikus úton.
Nevezési határidő az országos döntőre : 2015. február 03. (kedd), 12.00 óra.
Megyei jegyzőkönyvek beküldési határideje: 2015. február 2-ig (hétfő)
A megyei jegyzőkönyveken fel kell tüntetni a versenybíróság elnökének nevét, a jegyzőkönyv kizárólag
így hiteles.
Díjazás:
Az egyéni- és csapatverseny 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Az egyéni versenyszámok 1-8., valamint a vigaszverseny 1-3. helyezettjei oklevelet vehetnek át.
Igazolás:
a kinyomtatott elektronikus nevezési lap mellé I-IV. korcsoportnál kötelező a diákigazolvány, ill. annak
elvesztése esetén az iskola által kiállított, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás, ill. V-VI. korcsoportnál,
amennyiben a tanuló nem új típusú diákigazolvánnyal rendelkezik, kötelező személyi azonosító, vagy útlevél.

Egyéb rendelkezések:





A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség versenykiírásában
meghatározott általános szabályok, valamint a Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség szabályai az
irányadóak.
Kivétel: nem csak az ITTF által jóváhagyott ütőborításokkal lehet játszani, illetve az új ragasztószabályt sem kell figyelembe venni.
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez, illetve fehér felsőruházat
viselése nem engedélyezett.
Csapatonként , és egyéni versenyzőknél iskolánként 1-1 kísérő tanár tartozik a hivatalos létszámhoz.
A kísérő az adott intézmény alkalmazottja lehet, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott
vezető, edző. Ennek hiányában a kísérő nem jogosult a képviseletre, és a versenyző, vagy a csapat a
versenyen nem vehet részt.
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MEGYEDÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

A megyei döntőre is az országos döntő versenykiírása érvényes.
Nevezés: csak elektronikusan nevezett versenyzők vehetnek részt a versenyen.
Igazolás:
I-IV. korcsoport - kinyomtatott, aláírt, lepecsételt, sportorvosi igazolással ellátott
egyéni,
vagy csapat elektronikus nevezési lap, diákigazolvány, annak elvesztése esetén fényképpel
ellátott iskolalátogatási igazolás;
V-VI. korcsoport - kinyomtatott, aláírt, lepecsételt, sportorvosi igazolással ellátott egyéni
elektronikus nevezési lap, diákigazolvány (amennyiben nem új típusú, kötelező mellé személyi
azonosító igazolvány, vagy útlevél.
A kísérőnek, amennyiben nem az adott iskola alkalmazottja, kötelező az iskola igazgatója által
írásban történő megbízása. Ennek hiányában a kísérő jogosulatlan a tanulók képviseletére, és a
versenyzői a versenyen nem vehetnek részt.
A fentiek közül bármelyik hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után.

A megyei döntő helyszíne: Arany J. Református Általános Iskola
Nagykőrös, Hősök tere
A megyei döntő időpontja: 2015. január 24. 9.30 óra
igazolás: 8.45 – 9.15
A verseny felelőse:

Büki Sarolta (+36209477718) és
Takács Judit (+36209222882)

A körzeti versenyek rendezői legyenek szívesek Büki Saroltának (sbuki@outlook.hu) a
verseny eredményét és a továbbjutókat név szerint jelezni.
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Minden körzetből nemenként és korcsoportonként egyéniben az 1-2. helyezett,
csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett jut be a megyedöntőbe!
A rendező körzet 3. helyezettjei is a megyedöntő résztvevői.
Kérek visszajelzést, hogy a versenykiírást minden címzett megkapta!

Jó felkészülést kívánok!

Üdvözlettel:
Büki Sarolta szakreferens
+36209477718; sbuki@outlook.hu

