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Asztalitenisz Diákolimpia® 

Pest megyei döntő versenykiírása                                                            

2022/23 

 

 
 

 

1. A verseny célja:  
• az asztalitenisz sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a 

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

kategória), valamint versenyzési lehetőség a Diákolimpia® keretén belül olyan 

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

• a sportág népszerűsítésével az utánpótlás létszámának növelése 

• az iskolák közötti kapcsolattartás lehetőségének kibővítése 

• a legjobbak számára országos versenyen való megmérettetés biztosítása 

 

2. A versenyek szervezői: 
• a körzeti versenyeket a körzetek szakreferensei szervezik 

• a megyei döntőt a Pest Megyei Diáksport Szövetség megbízásából Török Zoltán  

(e-mail: asztalitenisz@dmtk.hu telefon: 30/4050014) 

 

3. A versenyek helyszíne és időpontja: 
• a körzeti versenyek helyszínét és időpontját a körzetek szakreferensei határozzák meg, 

amelyet október 27-ig meg kell rendezni 

• a Pest megyei döntő helyszíne: Asztalitenisz Csarnok Gödöllő, Dózsa György út 69. 

a Pest megyei döntő időpontja: 2022. november 4-én. péntek. Ajtónyitás 9:45 órakor 

o Csapatverseny: 10:30-13:00  

o Egyéni versenyek: 14:00-16:00 

• az országos döntő helyszíne: Kiskunfélegyháza 

az országos döntő időpontja: 2022. február 17-19. (péntek-vasárnap) 

 

4. A verseny résztvevői: 
• Egyéni versenyben:   

o az I-II. korcsoportban nemenként és kategóriánként közös mezőny (akik 2012. 

évben, vagy később születtek); 

o a III-IV. korcsoportban nemenként és kategóriánként közös mezőny (akik 

2008-2011. évben születtek) 

o V-VI. korcsoportban nemenként és kategóriánként közös mezőny (akik 2003-

2007. évben születtek. 

 

• Csapatversenyben:  

o Nemenként az I-II. korcsoportba tartozó tanulók (akik 2012. évben, vagy 

később születtek)  

o Nemenként a III-IV. korcsoportba tartozó tanulók (akik 2008-2011. ében 

születtek) 
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• Felversenyzés: 

o minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, felversenyzés nincs. 

Kivételt képeznek a 2008-ben született tanulók, akik versenyezhetnek az V-VI. 

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

o a csapatversenyben a II. korcsoportos tanulók (2012-2013-ben születettek) 

felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport csapatversenyébe, de akkor a saját I-II. 

korcsoportjuk csapatversenyében nem vehetnek részt. 

 

• Korlátozások: 

o Egyéni versenyben  

▪ az „A” kategóriában nincs korlátozás 

▪ a „B” kategóriában csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2020. 

szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között nem rendelkeztek a 

MOATSZ által kiadott, érvényes versenyengedéllyel. 

▪ A körzeti versenyeken ugyanazon köznevelési intézmény 

kategóriánként több tanulóval is nevezhet, de a megyei döntőbe 

körzetenként csak az első helyezett jut tovább! 

 

o Csapatversenyben 

▪ Egy csapat 3 főből áll. 4. versenyző is nevezhető a csapatba, de 

mérkőzés közben nem lehet a csapat összetételén változtatni. 

▪ I-II.  korcsoportban a csapatban legalább 2 olyan versenyzőnek kell 

lennie, aki 2020. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti 

időszakban nem rendelkezett a MOATSZ által kiadott 

versenyengedéllyel. Amennyiben „A” kategóriás versenyző is szerepel 

a csapatban, azt az 1. helyre kell beírni! 

▪ III-IV.  korcsoportban a csapatban csak olyan versenyző indulhat, aki 

2020. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban nem 

rendelkezett MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel. 

▪ A körzeti versenyeken ugyanazon köznevelési intézmény 

kategóriánként több csapattal is nevezhet, de a megyei döntőbe 

körzetenként csak az első helyezett jut tovább  

 

• Résztvevők: 

o a körzeti versenyeken: a szakreferensek versenykiírása szerint, létszámkorlát 

nélkül 

o a megyei döntőn: a körzeti fordulókról megyedöntőbe nemenként, 

korcsoportonként (I-II., III-IV. és V-VI.) és kategóriánként csak az 1. helyezett  

o az országos döntőn: a körzeti fordulókról megyedöntőbe nemenként, 

korcsoportonként (I-II., III-IV. és V-VI.) és kategóriánként csak az 1. helyezett 

vehet részt! 

 

5. Versenyszámok: 

 
• I-II. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok 

• I-II. korcsoportos 3 fős lánycsapatok 

• III-IV. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok 

• III-IV. korcsoportos 3 fős lánycsapatok 

• I-II. korcsoportos fiú egyéni „A” kategória 
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• I-II. korcsoportos fiú egyéni „B” kategória 

• I-II. korcsoportos lány egyéni „A” kategória 

• I-II. korcsoportos lány egyéni „B” kategória 

• III-IV. korcsoportos fiú egyéni „A” kategória 

• III-IV. korcsoportos fiú egyéni „B” kategória 

• III-IV. korcsoportos lány egyéni „A” kategória 

• III-IV. korcsoportos lány egyéni „B” kategória 

• V-VI. korcsoportos fiú egyéni „A” kategória 

• V-VI. korcsoportos fiú egyéni „B” kategória 

• V-VI. korcsoportos lány egyéni „A” kategória 

• V-VI. korcsoportos lány egyéni „B” kategória 

 

(A csapatversenyek a délelőtti, míg azegyéni versenyek a délután kerülnek lebonyolításra. A 

résztvevők létszámának függvényében mind a délelőtti, mind a délutáni versenyszámok 

elhúzódhatnak.) 

 

6. A versenyek lebonyolítása 

 
• a körzeti versenyeken: a szakreferensek versenykiírása szerint, a nevezések 

számának függvényében csoportmérkőzések (vagy körmérkőzések) formájában, 

csoportmérkőzések esetén a főtáblára jutottak egyenes kieséssel döntik el a helyezések 

sorsát 

 

• a megyei döntőn: a létszám függvényében hármas vagy négyes csoportmérkőzések 

után az első kettő jut tovább a főtáblára, egyenes kieséssel döntik el a helyezések 

sorsát 

o a verseny (előre láthatóan) 12 db Butterfly versenyasztalon, Joola Flash típusú 

labdákkal kerül lebonyolításra 

o a csoportokba kerülés sorsolással dől el 

o hatnál kevesebb nevezés esetén az adott kategóriában körmérkőzéssel dől el a 

helyezések sorsa  

o vígaszág nincs 

o a mérkőzések mind az egyéni, mind a csapat esetében 3 nyert játszmáig 

tartanak 

o a csapatversenyek 3 egyéni mérkőzésből állnak, az eredmény 3:0, vagy 2:1 

lehet 

o A versenyeken fehér felső nem használható! 

 

• az országos döntőn: az országos kiírás szerint 

 

7. Nevezés 
 

A Diákolimpia® versenyszabályzat (XII. Igazolások 1. pontja) értelmében a Diákolimpia® 

versenyeken a versenyző kizárólag a nevezési rendszerben érvényes nevezéssel, valamint 

a nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-

vezető) által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal vehet részt. 
 

Nevezési határidő: a nevezéseket a körzeti döntő előtt kell megtenni. A körzeti 

versenyen való indulás nélkül a megyedöntőt részt venni nem lehetséges! 
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Amennyiben a körzeti döntő első helyezettje nem tud részt venni a megyei döntőn, 

akkor a második helyezett szerez erre jogosultságot. Ezt a körzeti referensnek jelezni 

kell, hogy a megyei döntő szervezőjét értesíteni tudja.  

 

 

A Pest megyei döntőn 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 a versenybizottságnak bemutatni a megbízásának tényét igazoló 

nevezési lapot vagy megbízólevelet. 

 

Fentiek hiánya miatt a megyei döntőn nem lehet részt venni! 

 

Mielőbb történjenek meg minden korcsoportban az elektronikus nevezések, hogy a korlátozás 

alá eső versenyzők indulási jogosultságát ellenőrizni lehessen! 

 

Mivel csak az első helyezettek jutnak a megyei döntőbe, a körzeti fordulót kötelező 

megrendezni minden olyan versenyszámban, ahol legalább két nevező van! Természetesen, 

ha valamelyik versenyszámban csak egy nevező van, akkor az automatikusan tovább kerül a 

megyedöntőbe. 

 

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!  

 

Kérem a körzeti szakreferenseket, hogy minél előbb küldjék meg a körzeti fordulójuk 

versenykiírását a helyszínnel és az időponttal, mert azt legkésőbb 2021. október 27-ig le kell 

bonyolítani! A versenykiírást és a versenyekről készült jegyzőkönyvet kérjük Megyesi 

Eszternek (medgyesie@pestmegye.hu) valamint Török Zoltánnak (asztalitenisz@dmtk.hu) 

legkésőbb október 27-én éjfélig megküldeni! 

 

 

 

 

 

             sportági koordinátor 
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