
 
 

2019/2020 évi  
Városi asztalitenisz csapatbajnokság 

VERSENYKIÍRÁSA   

 
1.) A verseny célja:  A város asztalitenisz csapatainak rendszeres versenylehetőség biztosítása, a 

 sportág népszerűsítése, a csapatbajnoki cím eldöntése. 

2.) A verseny helye:  Az induló csapatok játékhelye 

3.) A verseny ideje:  2019. október 7. – 2020. május 31. 

4.) A verseny szervezője: Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport  
 Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 
 Versenybíróság elnöke: Puskás Árpád  
 Helyettes: Kónyi Kis Gábor, Szabó János 

5.) A verseny résztvevői: A csapatbajnokságon minden csapat indulhat, amely elfogadja a kiírás 
 feltételeit, határidőig benevez és befizeti a részvételi költséget. 
 A részvételhez nem szükséges orvosi igazolás, a mérkőzéseken mindenki 
 saját felelősségére játszik. 

6.) Részvételi költség: 3000 Ft, amit a nevezési lap leadásával egyidejűleg kell befizetni a Sopron 
 Városi Szabadidősport Szövetségnél. 

7.) Versenyszámok:  3 fős csapat, (9 egyéni és egy páros mérkőzés fordulónként) 

8.) Nevezési cím: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség. 
 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.  
 Határidő: 2019. október 2. 
 Félfogadás:  Hétfő 8.00 - 17.00 
    Kedd 8.00 - 16.00 
    Szerda 8.00 - 16.00 
    Csütörtök 8.00 - 15.00 
    Péntek 8.00 - 12.00 
 E-mail:  szabadidosport@svszsz.hu 
 Honlap:www.svszsz.hu illetve www.sopronszabadidosport.hu 
 Telefon: +36 99 515 484 

9.) Díjazás:  Az első három helyezett csapat tagjai érmet, az első csapat kupát is kap. 

10.) Költségek: A rendezési költségeket a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség és a 
 Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport biztosítja. 

  



11.) A csapatbajnokság szabályai: 

a) A bajnokság őszi alapszakaszból és tavaszi rájátszásból áll. Az alapszakasz teljes körmérkőzésű 
lesz, mindegyik csapat játszik egymás ellen. Tavasszal a csapatok számától függően csoportok 
alakulhatnak. A két fordulóban elért pontok összeadódnak. A győztes csoportonként a legtöbb 
pontot szerző csapat lesz. Egy győzelem 3 pontot, a döntetlen 2 pontot ér, a vesztes csapat 1 
pontot kap. Amely csapat nem áll ki egy fordulóra, nulla pontot kap. 

b) Azonos pontszám esetében az egymás elleni eredmény (a nyert mérkőzések aránya, majd a 
győztes játszmák, pontok aránya) dönt. Mindezek egyezése esetén sorsolással kell dönteni. 

c) A mérkőzéseket a megadott heti ütemezéssel kell lejátszani. Az első mérkőzések kezdete: 2019. 
október 7.-vel kezdődő, 41. hét.  

d) A mérkőzések időpontjának és helyszínének egyeztetését a pályaválasztó (elöl megnevezett 
csapat) kezdeményezi. Amelyik csapat tudja igazolni, hogy kész volt lejátszani a mérkőzést, a 
bajnokság végén 10:0 eredménnyel megkapja a 3 pontot. A bizonyítás hiányában mindkét csapat 
nulla pontot kap. A sportszerűség szellemében megegyezésekkel törekedni kell a mérkőzések 
lejátszására. Vitás kérdésekben a versenybíróság állásfoglalása számít. Fellebbezni a Győr-
Moson-Sopron Megyei Asztalitenisz Szövetséghez lehet. 

e) A mérkőzéslapokra a játékosok sorrendjét titkosan kell beírni. 

f) A 3 fős csapatmérkőzések 9 egyéni és egy páros mérkőzésből állnak, amelyeket a megadott 
sorrendben kell lejátszani. A páros mérkőzést legutoljára kell játszani, s ebben azok is 
szerepelhetnek, akik egyénit nem játszottak.  

g) A mérkőzéseken a sportöltözet (tornacipő, szabályos mez) és a szabályos sporteszközök (ütő, 
asztal, háló, labda) használata kötelező. 

h) Amelyik csapat visszalép a bajnokságból vagy kizárásra kerül, az addigi összes eredménye 
törlődik. Kilépést legkésőbb a fordulók vége előtt két mérkőzéssel lehet bejelenteni, később 0:10 
arányú jegyzőkönyv készül. 

i) A bajnokság mérkőzésein csak azok a játékosok szerepelhetnek, akiket nevezéskor vagy még a 
mérkőzés előtt írásban beneveztek. 

j) Bajnokság közben átigazolás nem megengedett. 

k) A csapatokban férfiak és nők is játszhatnak.  

l) A mérkőzéseket a MOATSZ szabályok szerint kell játszani. Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig 
tart. 

m) A mérkőzéseken a labdát a pályaválasztó csapat biztosítja. Bármilyen három csillagos, 40 mm-es 
labdával lehet játszani. 

n) A pontosan kitöltött és mindkét csapat által aláírt mérkőzéslapot legkésőbb a mérkőzést követő 
hét végéig kell megküldeni a versenybíróság részére (e-mail: pingpong.sopron@gmail.com, vagy 
a Kőszegi úti csarnokban a kijelölt gyűjtőhelyre tenni. Ezért a pályaválasztó csapat a felelős. 

o) A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai az 
irányadók. 

p) A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt, és az esetleg okozott károkért maga felel.  
 
 
Sopron, 2019. szeptember  28. 
 
 
 
 
   
  Puskás Árpád sk. 
  Asztalitenisz Szakbizottság elnöke 
 
 


