
                      

 

 

 

                                                       Asztalitenisz   versenykiírás 

                                                            2019-2020. 

 

A verseny célja:  

-  az asztalitenisz  sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a 

tanulóknak, akik nem egyesületi keretek között foglakoznak a sportággal  („B” 

kategória), valamint versenyzési lehetőség a Diákolimpia keretén belül olyan 

tanulóknak,  akik egyesületi keretek között is versenyeznek („A”  kategória). 

- a sportág népszerűsítésével az utánpótlás létszámának növelése. 

- az iskolák közötti  kapcsolat  tartás  lehetőségének  kibővítése. 

A verseny résztvevői: 

Egyéni versenyben:   

- az I-II. korcsoportban nemenként és kategóriánként közös mezőny; 

- a III-IV. korcsoportban  nemenként   és kategóriánként közös mezőny; 

- V-VI. korcsoportban nemenként és  kategóriánként  közös  mezőny. 

Egyéni versenyben  minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, felversenyzés 

nincs. Kivételt képeznek a 2005-ös születésű tanulók, akik versenyezhetnek az V-VI. 

korcsoportban, de akkor nem versenyezhetnek a saját IV. korcsoportjukban. 

Csapatversenyben a II. korcsoportos tanulók  felversenyezhetnek  a  III-IV.  korcsoport  

versenyébe, de akkor a saját I-II. korcsoportjukban nem versenyezhetnek. 

„B” kategóriában  csak  azok a tanulók versenyezhetnek, akik  2017. szeptember 1. és 2019. 

augusztus 31. között nem rendelkeztek a MOATSZ  által kiadott versenyengedéllyel. 

A körzeti fordulókról megyedöntőre továbbjutó nemenként, korcsoportonként és 

kategóriánként  csak  az 1. helyezett. 

 

 

 

 



 

 

 

Csapatversenyben:  

-   I-II. korcsoportban  nemenként  közös mezőny.  

A csapat 3 főből áll. 4. versenyző is nevezhető a csapatba, és fordulónként lehet a csapat 

összetételén változtatni. Ebben a korcsoportban  a csapatban legalább 2 fő „B” kategóriás 

versenyzőnek kell szerepelnie. Amennyiben „A” kategóriás versenyző is szerepel a csapatban,  

a sorsolásnál az 1. helyre kerül.  

A csapatverseny 3 egyéni mérkőzésből áll (az eredmény vagy 3:0, vagy 2:1 lehet.) 

- III-IV. korcsoportban nemenként közös mezőny 

A csapat 3 főből áll. 4. versenyző is nevezhető a csapatba, és fordulónként lehet a csapat 

összetételén változtatni. Ebben a korcsoportban „A” kategóriás versenyző nem lehet a 

csapat tagja. 

A csapatverseny 3 egyéni mérkőzésből áll, az eredmény 3:0, vagy 2:1 lehet. 

 

Korlátozás: 

Egyéni versenyben:  

- „A” kategóriában nincs korlátozás, 

- „B” kategóriában csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik a 2016. szeptember 1. és 2018. 

augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeztek a MOATSZ  által kiadott 

versenyengedéllyel. 

Csapatversenyben : 

- I-II.  korcsoportban a csapatban legalább 2 olyan versenyzőnek kell szerepelnie, aki 

nem esik a fenti korlátozás alá 

- III-IV.  korcsoportban a csapatban csak a fenti korlátozás alá nem eső tanulók  

versenyezhetnek. 

A versenyeken fehér felső nem használható. 

A versenyeken plasztik alapú labda használata kötelező. 

 

 



 

 

Kérem a szakreferenseket, hogy olvassák el az asztalitenisz versenykiírást az MDSZ által 

kiadott Diákolimpiai versenykiírás című kiadványban, vagy a www.mdsz.hu honlapon. 

A korcsoportoknak megfelelő születési évek  megtalálhatók a kiadványban, és a honlapon. 

 

FONTOS! 

A versenyen csak elektronikus nevezéssel lehet részt venni (már a körzeti fordulón is!). 

A versenyen a következőkre van szükség:  

- az elektronikus nevezés kinyomtatott, igazgató által aláírt,  lebélyegzett  példánya; 

- érvényes diákigazolvány, annak hiányában az iskola által kiállított, lepecsételt,  

fényképpel ellátott tanulói jogviszonyt igazoló nyomtatvány, vagy személyi 

igazolvány; 

- TAJ kártya, vagy annak másolata; 

- a kísérő köteles az Igazoló Bizottságnak bemutatni a megbízásának tényét igazoló 

nevezési lapot vagy megbízólevelet. 

Fentiek hiánya miatt a versenyen nem lehet részt venni! 

Kérésem, hogy mielőbb történjenek meg minden korcsoportban az elektronikus nevezések, 

hogy a korlátozás alá eső versenyzők indulási jogosultságát ellenőrizni lehessen. 

Körzeti fordulót az I-II. és a III-IV. korcsoportban rendezni kötelező, és az előnevezések 

alapján jelzem a körzeteknél, ahol   V-VI. korcsoportos versenyző  is nevezett. Itt kérem az 

általános iskolás körzeti szakreferenseket, hogy a körzeti forduló időpontjáról értesítsék a 

körzetükben lévő középiskolákat is, és a körzeti fordulóba  vonják be a középiskolás 

versenyzőket is. Természetesen ha valamelyik korcsoportban, nemben és kategóriában egy 

nevező van, akkor automatikusan tovább kerül a megyedöntőre.  

A körzeti fordulókat legkésőbb 2019. november 30-ig le kell bonyolítani. 

A megyedöntő helyszíne és időpontja később kerül meghatározásra. A megyedöntő 

rendezője és szervezője Török Zoltán,  +36 30 405 0014     asztalitenisz@dmtk.hu 

 

 

http://www.mdsz.hu/

