ASZTALITENISZ
„A” és „B” kategória
1. Résztvevők:
Korcsoport:
− Csapatversenyben nemenként az I.-II. és a III-IV. korcsoportba tartozó tanulók.
− Egyéni versenyben nemenként az I.-II., a III.-IV. illetve 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. kcs-ban nem vehetnek részt.
− Csapatverseny esetében: A II. korcsoportos (2011-2012-ben született tanulók)
felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport versenyeibe, de akkor a saját, II. korcsoportjukban,
nem versenyezhetnek.

Korlátozás:
Egyéni versenyben I-II., III-IV., és V-VI. korcsoport esetén:
„A” kategória: nincs korlátozás.
„B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31.
közötti időszakban nem rendelkeztek MOATSZ által kiadott érvényes versenyengedéllyel.
Csapatversenyben estén:
I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek kell részt vennie, akik
2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott érvényes
versenyengedéllyel nem rendelkeztek.
III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31. közötti
időszakban MOATSZ által kiadott érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzők
vehetnek részt.
Ugyanazon köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal is nevezhet, de legfeljebb egy
csapattal juthat tovább az országos döntőbe.
2. A megyei döntő helye, ideje:
Helyszín: Orosháza, Eötvös József Katolikus Általános Iskola tornaterme

2021. október 14.
2021. október 18.

10:00 egyéni verseny I.-II., III.-IV. és V.-VI. kcs. számára
9:00 csapatverseny az I.-II. és III.-IV. kcs. számára

3. Versenyszámok, résztvevők, lebonyolítás:
Csapatverseny nemenként:
− I.-II. és a III.-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny – nemenként 3 fős csapatok
Egyéni verseny:
− I.-II. korcsoportos fiú illetve leány egyéni „A” és „B” kategória
− III.-IV. korcsoportos fiú illetve leány egyéni „A” és „B” kategória
− V.-VI. korcsoportos fiú illetve leány egyéni „A” és „B” kategória
Lebonyolítás: egyéni és csapatversenyen a létszám és az asztalszám adta lehetőségek
függvényében történik a lebonyolítás. A cél a minél több játéklehetőség biztosítása.

Egyéni verseny: csoportok kialakítása sorsolással, majd a csoportokon belül körmérkőzések,
ahonnan az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára.
Az I. helyezett egyéni versenyzők és csapatok szereznek jogot az országos döntőn való indulásra.
Csapatverseny: A csoportok kialakítása sorsolással történik. A csoportokon belül körmérkőzéseket
követően az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára.
Vigaszág nincs.
4. Részvétel a megyei döntőben az alábbiak szerint:
Egyéniben:
− Korcsoportonként (I-II., III-IV.), nemenként a körzeti döntők 1-2. helyezettjei.
− Az V.-VI. korcsoportba tartozó egyéni versenyzők kategóriánként, iskolánként, nemenként
2-2 főt nevezhetnek!
Csapatban (I-II. és III-IV. Kcs.):
− Csapatversenyben, körzetenként, nemenként a körzeti döntők 1-2. helyezett csapatai.
Ha adott körzet nem rendez körzeti döntőt, akkor az alábbiak szerint nevezhetnek az iskolák I-II. és IIIIV. korcsoportban:
Egyéniben: iskolánként, korcsoportonként, nemenként 2-2 fő nevezhető
Csapatban: iskolánként, korcsoportonként, nemenként 1-1 csapat nevezhető.
Körzeti versenyt köteles rendezni az a körzet, ahol a nevezők száma:
• egyéniben korcsoportonként, nemenként, eléri a 3 főt;
• csapatban korcsoportonként, nemenként, eléri a 3 csapatot.
A versenyen résztvevőknek rendelkezniük kell (körzetin is!) az elektronikus rendszerből kinyomtatott
nevezési lappal és diákigazolvánnyal. Ennek hiányában a versenyző(k) nem indulhat(nak) a diákolimpiai
eseményen.
A körzeti döntőket legkésőbb 2021. október 8-ig kell megrendezni. Ezt követően 2021. október 10ig a körzetfelelősöknek a nevezési rendszerben tovább kell juttatnia a megyei versenyen indulási
jogot szerzett versenyzőket, csapatokat. Amennyiben ez nem történik meg, a tovább nem juttatott
versenyzők/csapatok nem vehetnek részt a megyei döntőben.
Nevezési határidő: körzetek kiírása szerint.
Az V-VI. Kcs. számára az elektronikus rendszerben: 2021. október 10-ig lehet nevezni.
5. Díjazás:
Egyéniben és csapatban: Korcsoportonként, nemenként I.-III. helyezettek érem díjazásban
részesülnek.
6.
−
−
−

Egyebek:
A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert szettig tartanak.
Csapatlétszám: kötelező a 3 fő.
A versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez illetve fehér felsőruházat viselése
nem engedélyezett.
− A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség versenykiírásában
meghatározott „Versenyszabályzat”, valamint a MOATSZ szabályai az irányadóak.

