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Asztalitenisz Diákolimpia 
Pest megyei döntő versenykiírása 2019/20 

 

 

1. A verseny célja: 

 eldönteni, hogy egyes korcsoportokban és kategóriákban kik és mely csapatok 

vehetnek részt a 2020. február 20-23-a között Karcagon megrendezendő országos 

döntőben 

 elérni, hogy minél több „B” kategóriás gyermek kapjon kedvet az asztalitenisz 

sportághoz  

2. A verseny helye és ideje: 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2335 Taksony, Iskola u. 3. 

2019. december 1. vasárnap 

Tervezett időrend (Mindez a résztvevők számától függően változhat. Csúszhat a kezdés 

azért is, mert minden kategória előtt 20 perc bemelegítést biztosítunk a résztvevők 

számára. Egyes versenyszámok viszont a kiírt időpont előtt nem kezdődnek!)   

Korcsoport, nem verseny 
Jelentkezés, 

igazolás 

verseny 

kezdési 

időpontja 

III‐IV. korcsoport, fiú, leány csapat   7:30 –   8:15   9.00 

V-VI. korcsoport, fiú, leány „A”, „B” egyéni   7.30 –   8:15    9.00 

I‐II. korcsoport, fiú, leány „A”, „B” egyéni 10.30 – 11:15 12.00 

III‐IV. korcsoport, fiú, leány „A”, „B” egyéni 10.30 – 11:15 12.00 

I-II. korcsoport, fiú, leány  csapat 13:30 – 14:15 15.00 

3. A verseny rendezője: 

A Pest megyei Diáksport Szövetség és a Dunaharaszti MTK asztalitenisz szakosztálya 

4. A verseny résztvevői: 

Az asztalitenisz Diákolimpia Pest megyei döntőjének résztvevői azon általános és 

középfokú iskolák tanulói, illetve csapatai, akik/amelyek a körzeti versenyeken első 

helyezést értek el, és az eredményeket legkésőbb 2019. november 29-ig e-mailben 

elküldik a PMDSZ-nek és a verseny szervezőjének (asztaitenisz@dmtk.hu). 

5. Részvételi feltételek 

A küldő iskola nevelőtestülete tagjának (más esetben az intézményvezető által aláírt és 

pecséttel ellátott megbízólevéllel rendelkező személynek) az egyéni versenyzőket, illetve 

a csapatokat a 2. pontban jelzett, a versenyszámra vonatkozó időintervallumban – 

Jelentkezés, igazolás – le kell jelenteniük a következő dokumentumok 

bemutatásával: 

 a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány, annak hiányában az 

iskola által kiállított, lepecsételt, fényképpel ellátott, tanulói jogviszonyt igazoló 

nyomtatvány vagy személyi igazolvány 
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 a nevezési rendszerben érvényes nevezéssel, valamint a rendszerből kinyomtatott, 

az intézményvezető által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lap 

 kitöltött és a tanuló, illetve a képviseletére jogosult szülő/felnőtt által aláírt 

Nevezési- és adatkezelési nyilatkozat 

Amennyiben egy csapat vagy egyéni versenyző, legkésőbb öt munkanappal a megyei 

döntő előtt e-mailben jelzi visszalépési szándékát a PMDSZ és a szervező felé, akkor 

lehetőség van arra, hogy a sportági albizottság az elért versenyeredmények alapján, a 

helyezéseket figyelembe véve, saját hatáskörében hozott döntés alapján másik versenyzőt 

vagy csapatot hívjon meg a megyei döntőbe. 

A küldő iskolának joga van a csapatversenyek esetén a csapat összeállítását a körzeti 

fordulóhoz képet megváltoztatni. Egy csapatnak azonban három főből kell állnia! Az I-II. 

összevont korcsoportban legalább két „B” kategóriás tanulónak kell indulnia! 

Amennyiben a harmadik csapattag „A” kategóriás, azt a beírásnál az első helyen kell 

szerepeltetni, és ezt a meccslapon is fel kell tüntetni! 

Emlékeztető: 

  
„A” kategória: Nincs korlátozás 

„B” kategória:  Azok a versenyző, akik a 2017. szeptember 01. és 2019. 

augusztus 31. közötti időszakban a MOATSZ által kiadott 

érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 

6. A verseny lebonyolítása: 

Az egyéni és a csapatversenyeken a résztvevők 3-as és/vagy 4-es csoportokban 

körmérkőzéseket játszanak, ahonnan az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses 

rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára. Egy mérkőzés három nyert szettig tart. 

A csoportmérkőzéseket végig kell játszani. Amennyiben – indokolt esetben – egy 

versenyző vagy csapat visszalép, vagy a szabályoknak megfelelő időn belül nem jelenik 

meg a neki kijelölt asztalnál, a mérkőzése(i) 3:0 arányban az ellenfél javára kerülnek 

bejegyzésre.  

A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik. 

A csapatversenyek 3 mérkőzésig tartanak az alábbi lebonyolítás alapján: A-X, B-Y és  

C-Z. A csoportmérkőzéseket végig le kell játszani, a lehetséges eredmények: 3:0 vagy 

2:1. Amennyiben az I-II. korcsoportban indul az egy engedélyezett „A” kategóriás 

játékos, neki minden esetben az első helyen – az A, illetve az X helyen – kell szerepelnie, 

amit a meccslapon is fel kell tüntetni!  

A versenybizottságnak lehetősége van a mérkőzéseknek több asztalon történő lejátszását 

elrendelni. Egy csapat csak ugyanazon közintézmény tanulóiból állhat! 

7. Díjazás 

Az 1-3. helyezést elértek érem díjazásban részesülnek. 3. helyért nem kell játszani, így 

két 3. helyezett kerül díjazásra a csapatversenyeken is. A versenyszámok első helyezett 

versenyzője, illetve csapata jogosult részt venni a 2020. február 20-23-a között Karcagon 

megrendezésre kerülő országos bajnokságon. 

 

8. Egyebek: 

 a mérkőzéseken plasztik alapanyagú labdával játszanak a versenyzők 

 a versenykiírásban nem érintett kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség 

versenykiírásában meghatározott általános szabályok, valamint a Magyar 
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Országos Asztalitenisz Szövetség szabályai az irányadók.  

Kivétel: nem csak az ITTF által jóváhagyott ütőborításokkal lehet játszani, illetve 

az új ragasztó-szabályt sem kell figyelembe venni. 

 a diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, de fehér mez, 

illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett! 

 az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

 

További kérdések esetén érdeklődni Török Zoltánnál a 30/4050014-es telefonszámon vagy az 

asztalitenisz@dmtk.hu e-mail címen lehet. 

Dunaharaszti, 2019.11.08. 

 

 

Török Zoltán 

a Pest megyei döntő szervezője 
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