HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG
20013/ 2014. évi FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA
(CSB, 4-es csapat)
1) A bajnokság célja:
Rendszeres versenylehetőség biztosítása a sportág kedvelői, az NB-s
csapatbajnokságban nem szereplő utánpótlás és veterán játékosok számára,
Az NB III-ba jutás, illetve az osztályozón való indulás jogának eldöntése.
A sportág népszerűsítése, a 2013/2014. évi megyei csapatbajnoki cím eldöntése.
2) A bajnokság ideje:
2013. szeptember - 2014. május. között.
Az egyes fordulók időpontjai a nevezések ismeretében kerülnek kijelölésre, az országos
versenynaptár figyelembevételével.
Az egyes mérkőzéseket a sorsolásban rögzített időben, a sorsolásban elöl álló csapat
megadott játékhelyén kell lejátszani.
3) A bajnokság rendezője:
Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
A versenybíróság:
elnöke:
helyettesek:

Papp Dezső
Szűcs Gábor
Andrási Zoltán

4) Bajnoki forduló:
4 fős férfi csapatverseny - 2 páros és 16 egyéni mérkőzéssel.
A mérkőzés lejátszásához egy csapat részéről 3 fő jelenléte szükséges!
5) Indulásra jogosult csapatok:
A megyei szövetségnek a nevezési és tagsági díjat befizetett sportegyesületeinek
érvényes (sportorvosi pecséttel ellátott) versenyengedéllyel, vagy érvényes
(sportorvosi, iskolaorvosi, háziorvosi pecséttel ellátott) regisztrációs kártyával
rendelkező férfi játékosokból álló csapatai. Megye II. osztályban induló csapatoknak
lehetnek női tagjai is, amennyiben más magasabb besorolású bajnokságban nem
szerepelnek.
Megye I. osztály:
NB III. – ból kiesett csapat, Megye I. osztály 2 – X helyezett csapatai, Megye II. osztály
győztes csapata.
Megye II. osztály :
Megye I.- ből kiesett csapat, Megye II. osztály 2 - X helyezett csapatai és az újonnan
megyebajnokságba nevezett csapatok.
A fentieket a Versenybíróság a nevezett csapatok figyelembevételével
megváltoztathatja.
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Osztályozón való indulási jogosultsággal, indulhatnak különböző intézmények,
munkahelyek, gazdasági és baráti társaságok csapatai, amennyiben regisztrációs
kártyával rendelkeznek.
Egyéni játékjogosultságok:
Nem azonos osztályban szereplő csapatok (első, második, harmadik, stb.) esetében
elveszti az alacsonyabb osztályban való szereplés jogát a bajnoki év hátralévő
mérkőzéseire – az egyébként játékra jogosultak közül – az a játékos, aki öt mérkőzésen
szerepelt a szakosztály magasabban rangsorolt csapatában. A magasabb osztályokban
való szereplés összeadódik.
Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében, amennyiben egy
játékos valamelyik csapatban már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban
szerepelhet!
6) Bajnoki hét:
A bajnoki hét hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig tart. Egy bajnoki héten egy versenyző csak
egy csapatbajnoki mérkőzésen szerepelhet.
7) Mérkőzés időpontok:
A CSB mérkőzések hivatalos időpontjait a leendő sorsolás tartalmazza.
8) Feljutás . kiesés:
Az NB.- III - ba feljutó /MOATSZ NB.- s kiírása szerint/, a Megye I. osztály győztes
csapata, ha nem szándékozik feljutni, akkor a 2. vagy 3. helyezett csapat.
A Megye I. osztályának utolsó helyezettje, visszaesik Megye II. osztályba.
A Megye II. osztályának győztes csapata, feljut a Megye I. osztályába, ha nem
szándékozik feljutni, akkor a 2. vagy 3. helyezett csapat.
9) Név szerinti nevezés:
A csapatok kötelesek megadni a nevezési lapon játékosaik erősorrendjét (min. 4 fő). Ha az
egyesület magasabb besorolású bajnokságban is indít csapatot (csapatokat), akkor csak az
ott nem nevezett versenyzők szerepelhetnek a listán, ill. vehetnek részt a bajnokságban.
A versenybíróságnak jogában áll az erősorrendet a tényleges erőviszonyok
figyelembevételével módosítani.
Egy bajnoki évben egy versenyző csak egy egyesület csapataiban szerepelhet, akkor is ha
évközben átigazolásra kerül.
10) Óvás:
Az óvást és a 2000.-Ft óvási díjat a megyei szövetségnek kell megküldeni, illetve
befizetni.
Az óvással kapcsolatos döntés elleni Fellebbezést (II: fok) és a 4.000.-Ft fellebbezési díjat
a MOATSZ versenybíróságának kell megküldeni, illetve befizetni.
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11) Szankciók ki nem állás esetén:
Első alkalommal figyelmeztetés, a mérkőzés igazolásával az ellenfélnek.
Második alkalommal 1 pont levonása, harmadik alkalommal a csapat törlése a
bajnokságból.
12) Nevezési díj:
5.000.- Ft amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség a
Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600084-14000247 számú
számlájára kell átutalni „Megyei CSB. nevezési díj” megjelöléssel.
13) A sorsolástól eltérő időpont:
Amennyiben a 2 csapat a versenybíróság tudta nélkül a sorsolástól eltérő időpontban
játssza le a mérkőzését, úgy azt 0:0 arányban kell igazolni, egyik csapat sem kap pontot, és
mindkét csapattól 1-1 büntetőpontot kell levonni.
14) Bajnoki pontok:
Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont jár.
15) Egyéb:
A mérkőzések versenynapja szombat, kivételes esetben /kérelem alapján/ vasárnap. A
mérkőzés kezdési idejét a pályaválasztó csapat határozhatja meg, melyet a nevezési lap
kérelem rovatában fel kell tüntetni. Ennek hiányában a versenybíróság 11 órában határozza
meg. A mérkőzések sorsolástól eltérő időbeli lejátszását a versenybíróság csak indokolt
esetben eseti elbírálással, a bajnoki hetet megelőző héten a Megyei Szövetségnek beadott
kérelem alapján engedélyezheti. A kérelemnek tartalmaznia kell az indokot, valamint a
mérkőzés két szakosztály közötti egyeztetett új időpontját, melynek az eredeti időponttól
számított 21 napon belül kell lennie. Ennek hiányában engedély nem adható.
A mérkőzéslapokat, minden pályaválasztó csapat köteles a bajnoki forduló utáni hét
szerda 24 óráig eljutatni a szövetség címére, illetve e-mail címére.
A mérkőzéslapok pontos beérkezésének különösen nagy jelentősége lesz, hiszen hasonlóan
az elmúlt évhez a szövetség honlapján: www.hajduasztalitenisz.hu. minden bajnoki forduló
után, csapatokra és egyéni versenyzőkre lebontott, kimutatást kíván vezetni a szövetség a
megyei fordulókról. Ezen kimutatásokból jól látható lesz, hogy a csapatok milyen
mérkőzés arányt értek el egymás ellen, mennyi pontjuk van pillanatnyilag, hányadik
helyen álnak. Egyéni játékosok eredményeit, százalékos eredményességi kimutatásban is
tartalmazni fogja.
Az egyéni százalékos teljesítménynek is különösen nagy jelentősége lesz.
Mivel a fentiekre tekintettel jól érzékelhető, hogy milyen nagy jelentősége lesz a
mérkőzéslapok időbeni beküldésének, ezért a Szövetség a mérkőzéslap határidőre való
beküldését elmulasztó csapattal szemben az aktuális NB – s kiírás 14/i pontjában
megfogalmazott ide vonatkozó szankcióit alkalmazza.
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A győztes csapat, kupa és érem a helyezett csapatok érem díjazásban részesülnek az
ünnepélyes eredményhirdetés keretében, mely a szövetség éves közgyűlésén lesz
megtartva.
Regisztrált csapatok versenyzői a regisztrációs kártyát csak 1 évre kapják. A
2012/2013. évre kiadott regisztrációs kártyák érvényüket vesztették. A 2013/2014.
bajnoki évre, új regisztrációs kártyát kell kiváltani a csapatoknak ugyanúgy, mint a
bajnokságba újonnan benevezett csapatoknak.
Minden egyéb, itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ szabálykönyv, ill. az aktuális
NB – s kiírás előírásai az érvényesek.
16) Lebonyolítás:

4 fős csapatok őszi - tavaszi rendszerben mérkőznek meg egymással.
A csapatmérkőzés 2 páros és 4x4 egyéni, 3 nyert játszmáig tartó mérkőzésből áll, mind a
18 mérkőzést le kell játszani. Csapatgyőzelem: 2 pont, döntetlen: 1 pont, vereség: 0 pont.
Az őszi és tavaszi szezonban teljes kört játszanak a csapatok. Tavasszal az őszihez képest
fordított pályaválasztással (visszavágók).

17) Holtverseny eldöntése: Egymás elleni eredmény alapján. (mérkőzés arány, játszma,
poén)
18) Nevezési határidő: 2013. augusztus 10.
Nevezni írásban lehet, a nevezési lap kitöltésével, és beküldésével.
A nevezési lap mellé csatolni kell a nevezési és tagsági díj átutalását
igazoló szelvény másolatát. A befizetési igazolások nélkül
beérkezett nevezéseket, a versenybíróság nem tudja elfogadni.

Cím:

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
4150 Püspökladány Gagarin u. 1 II. lph. II/15

E-mail:

hajdupingpong@freemail.hu

Információ:

70/2609892

Jóváhagyta az Elnökség 2013. június 25.-i ülésén.

4

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
4150 Püspökladány Gagarin u.1 II. lph. II/15

NEVEZÉSI LAP
Benevezzük férfi csapatunkat az …..…………... osztályú megyei bajnokságba.
A sportkör neve és címe: …………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………..……………….(irányítószámmal)
SE elnök neve: ………………………………………………………………………………….………………
Szakosztályuk értesítési címe (név, cím): ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………………
Telefon: mh.:……………………….. lakás:…………..………………. fax:…………………...…………….
mobil:………………………..………. E-mail (kötelező!) …………………….………………………………
Mérkőzések helye: ……………………………………………….……………………………….....................
………………………………………………………………………….…………………………………..……..
Megközelítés módja: ……………………………………………………………………..………....................
Az edzések helye, ideje (nap, óra): ……………………………………………...………………………..….
…………………………………………………………………………………………………….…………..…..
Milyen típusú és színű asztalon játsszák a mérkőzéseket? …………………………………..……........
Milyen márkájú 3 csillagos p.p.labdával játszanak otthoni mérkőzéseiken?………….…….....................
Játéktér mérete asztalonként: ………………………………………………………………………………….
II., III., IV. csapatot hol indít?………………………………………………………….…………………...........
Játékosok erősorrendje:
(a nem magyar állampolgárságú versenyzőnél a nemzetiséget kérjük beírni)
1. ……………………………………….……..

2. ……………………………………….……

3. ……………………………………….……..

4. ……………….……………………………

Játékosok erősorrendje a második csapatban, amennyiben harmadik csapatot is neveznek: (a nem
magyar állampolgárságú versenyzőnél a nemzetiséget kérjük beírni)
1. …………………………………….………...

2. ………………….…………………………

3. ………………………………….……………

4. ………….…………………………………

Megjegyzések, kívánságok: ………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………….……….………….
Dátum: …………………………………..
…………………………………
Sportköri elnök

P.H.

………………………………
Szakosztályvezető

Beküldési cím:
MAGYAR ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Fax: 1/460-6842
zita@moatsz.hu vagy
zoltan@moatsz.hu

REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA - KÉRŐ LAP
Sportoló neve:
Születési hely:
Születési év, hónap, nap:
Anyja neve:
Sportoló lakcíme:

Csapat (neve, címe):

Sportoló státusza:

REGISZTRÁLT

Kérjük az igazolás fenti adatok alapján történő végrehajtását, egyúttal hozzájárulunk, hogy a
Magyar Asztalitenisz Szövetség - az egységes állami nyilvántartás, valamint a szövetségi
versenyrendszer működése céljából - az adatlapon közöt személyes adatainkat az
adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje, valamint a személyes adatokban
bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerveinél,
továbbá a sportszervezeteket nyilvántartó szerveknél ellenőrizze.
Dátum:

Sportoló aláírása

P.H., aláírás
(Egyesület, Csapatvezető)

Kiskorúnál a törvényes
képviselő aláírása és címe

Az adatlapot aláírva, dátummal ellátva kérjük a MOATSZ irodába elküldeni
e-mailen, faxon, vagy postai úton.
A hiányosan kitöltött engedélykérő lapokat figyelmen kívül hagyjuk!

MOATSZ tölti ki:
Beérkezés ideje:
Kiállíás ideje:
Engedély szám:
Kiállító aláírása:

