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Magyarország 2018/2019. évi
NB –s férfi és női
asztalitenisz csapatbajnokságának
versenykiírása
A 2017/2018. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel, a hangsúlyosabb
változásokat piros színnel szedtük, kérjük, azokra fordítsanak különös figyelmet!

1. A bajnokság jellege:
Az asztalitenisz csapatbajnokság valamennyi
bajnoki osztályban amatőr versenyrendszerű.
Ennek megfelelően a bajnokságban amatőr,
szerződéses amatőr, valamint - a sporttörvény
31.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján
- sportegyesületenként legfeljebb egy hivatásos
sportoló vehet részt.
Nemzeti Bajnokság (NB) alatt értendő az
EXTRA Liga, az NBI, NBII, és NBIII osztályú
bajnokságok valamennyi csoportja.
A 2018/2019-es bajnoki év a helybetöltő
napjával (2018. augusztus 4.) kezdődik, és az
osztályozóval végződik.
2. A bajnokság célja:
Magyarország legjobb férfi és női asztalitenisz
csapatainak
rendszeres
versenylehetőség
biztosítása. Egyidejűleg a sportág népszerűsítése,
a sportköri munka erősítése, a csapatok
erősorrendjének megállapítása, valamint a
2018/2019. évi országos csapatbajnoki cím
eldöntése.
3. A bajnokság helye, ideje:
a) A 2018. évi őszi idény szeptember 8.-án
(EXTRA Liga, NB I, NBII, NBIII) kezdődik.
b) a 2019. évi tavaszi idény előreláthatólag
január 12.-én (a pontos időpontot a 2019. I.
félévi versenynaptár fogja tartalmazni)
kezdődik. (EXTRA Liga, NB I, NB II., NB III.)
Az egyes mérkőzéseket a sorsolásban
rögzített időben, a sorsolásban elöl álló csapat
megadott játékhelyén kell lejátszani. Az EXTRA
Liga, az NBI, az NB II. és az NB III. osztályban a
mérkőzéseket közös megegyezéssel, a mérkőzést
megelőző hét keddjéig történő írásbeli

bejelentéssel ugyanazon bajnoki héten vagy
korábban más időpontban is le lehet játszani a
Versenybíróság engedélyével.
4. A bajnokság rendezője:
Magyar Asztalitenisz Szövetség és a megbízott
területi szövetségek.
5. Versenybíróság:
Elnök:
Kékedi Tibor
Játékvezető-küldő: Bódis Attila
Férfi NB II. osztály versenybírói:
Észak-keleti csoport: Bencsik Imre régióvezető
Dél-keleti csoport: Gulyás Vince régióvezető
Észak-nyugati csoport: Vajthó Zoltán régióvezető
Dél-nyugati csoport: Varga László régióvezető
Férfi NB III. osztály versenybírói:
Nyugat-Dunántúl:
Vajthó Zoltán
Közép-Dunántúl:
Pad Ágoston
Dél-Dunántúl:
Varga László
Budapest:
Fazekas Péter
Közép-Magyaro.:
Gergye Zoltán
Észak-Magyaro. „A”: Bencsik Imre
Észak-Magyaro. „B”: Barták László
Észak-Alföld:
Gulyás Vince
Dél-Alföld:
Márki Ernő
6. Bajnoki számok:
Az EXTRA Ligában a csapatbajnoki
mérkőzéseket 3 fős csapatokkal, egy párossal,
míg az NB többi osztályában négy fős
csapatokkal, 16 egyes és 2 páros mérkőzéssel
játsszák, kivéve az NB III. osztály Budapesti
csoportját, ahol nincsenek páros mérkőzések. Az
EXTRA LIGÁBAN mérkőzésenként az egyesben
és a párosban legalább egy, az NB többi
osztályában pedig legalább kettő magyar
állampolgárságú és magyar játékjogosultságú (a
továbbiakban: magyar versenyző) játékost kell

szerepeltetni. A csapattagok közül a magyar
játékjogosultságú versenyző mellett, egy európai
és maximum egy Európán kívüli játékos lehet. A
magyar állampolgárságú versenyzők tekintetében
a Szabálykönyv 5.1.3. pont rendelkezései az
irányadóak.
Az EXTRA Ligában és az NB valamennyi
osztályában és csoportjában az őszi és a tavaszi
fordulók körmérkőzéses rendszerben kerülnek
lebonyolításra.
Az NB II és NB III osztályú bajnokságban a
mérkőzéseket végig le kell játszani. Az EXTRA
Ligában és az NB I. osztályban a mérkőzések
győzelemig tartanak úgy, hogy az Extra Ligában
7. mérkőzést is le kell játszani.
Az EXTRA Ligában és az NB többi osztályában
bármely játékos első egyéni mérkőzése után
bármikor
a
mérkőzés
előtt
megadott
cserejátékossal lecserélhető. A játékvezetőnek a
csere előtt kell jelezni a játékos beállítását. Ezt
követően további cserékre nincs lehetőség. A
cserejátékos, amennyiben az adott mérkőzésen
játszik, akkor azon a bajnoki héten alacsonyabb
osztályú csb. mérkőzésen már nem játszhat,
játéka jogosulatlannak minősül.
A csapatbajnokságban valamennyi mérkőzés 3
nyert játszmáig tart.
7. Indulásra jogosultak és lebonyolítás:
a) EXTRA Liga:
Férfiaknál a 2017/2018. évi EXTRA LIGA 1-8.
helyezettjei, valamint az NB I. két csoportjának 1.
helyezettje, összesen 10 csapat. Nőknél a
2017/2018. évi EXTRA LIGA 1-8. helyezett
csapata és az NB I osztály két csoportjának 1.
helyezett csapatai. Amennyiben a női EXTRA
Ligába legfeljebb 7, vagy annál kevesebb
csapat nevez, akkor a bajnokságot 3
fordulóval (őszi-tavaszin kívül további
fordulóval) bonyolítjuk le. A harmadik
fordulót annak a csapatnak a játékhelyén kell
lejátszani, amelyik az őszi-tavaszi fordulók
eredményei alapján egymás ellen jobb
eredményt ért el.
b) A férfi NB I. osztály két csoportjában az
EXTRA Ligából kieső két csapat (9.-10.
helyezett), a 2017/2018. évi NB I. osztály két
csoportjának 2-8. helyezettjei (2x7 csapat),
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valamint a 2017/2018. évi NB II. osztály négy
csoportjának 1. helyezettjei (4 csapat), összesen
20 csapat kezdi el a versenysorozatot.
A női NB I. osztályú bajnokság résztvevői az a
2017/2018. évi NB I. összevont osztály
bennmaradó csapatai és az újonnan NB-s
bajnokságra nevező csapatok. (Összesen kb. 20
csapat) Amennyiben a nevezők száma lehetővé
teszi, akkor a bajnokságot Nyugati és Keleti
csoportra osztva rendezzük meg.
Létszám: NB I. osztályban egy csoport esetén: 1 x
12 csapat. Több csapat nevezése esetén a
lebonyolítás módja változhat! Amennyiben a
nevező csapatok száma a Keleti és a Nyugati
országrészben eléri a 6 csapatot, akkor külön
csoportok kialakítására kerül sor. A csoportok
létszámának függvényében több fordulós
bajnokság is megrendezhető.
Amennyiben a MOATSZ utánpótlás válogatott
is részt vesz a csapatbajnokságban, akkor
minden mérkőzését hazai pályán az Ormai
Csarnokban játszhatja le, egy hétvégén két
mérkőzést lejátszva.
Az NB I. osztályban harmadik csapatok is
indulhatnak, a csapatokban (korhatár nélkül)
legalább 2 magyar állampolgárságú, magyar
játékjogosultságú versenyzőt szerepeltetni kell.
Az NB I. osztályú bajnokságban minden
csapatban legalább egy U21-es, vagy annál
fiatalabb játékos szerepeltetése kötelező. U21es korosztályúnak az a játékos tekintendő, aki
a
bajnokság
megkezdésekor
U21-es
korosztályba tartozott. Az U21-es korosztályú
versenyzőnek
magyar
állampolgárságú,
magyar játékjogosultságú versenyzőnek kell
lennie. Az U21-es játékos szerepeltetése
szempontjából ez a bajnoki év átmenetinek
tekintendő, ezért ha valamelyik csapat U21-es
játékos nélkül 3 fő felnőtt játékossal áll ki,
akkor még ebben a szezonban szankciót nem
alkalmazunk a vétkes csapattal szemben. A
következő bajnoki évben azonban már
szigorúbb elbírálást alkalmazunk. Párosban
nem kötelező U21-es korcsoportba tartozó
versenyzőt szerepeltetni. U21-es játékos helyett
csak másik U21-es játékos cserélhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Elnökség
döntése
alapján
a
2019/2020.
évi
csapatbajnokságtól kezdődően minden Extra
Ligában szereplő klubnak indítania kell az NB
csapatbajnokság valamelyik osztályában egy

utánpótláskorú játékosokból álló csapatot.
Ennek feltételrendszerét a Szakmai és
Edzőbizottság dolgozza ki, amelyet elkészülte
után a honlapon közzé teszünk.
c) Az NB II. osztályú férfi csapatbajnokság
négy csoportjának résztvevői: a 2017/2018. évi
NB I. osztályú bajnokság két csoportjából kiesett
csapatok (9.-10. helyezettek, összesen: 4 csapat),
az NB II. osztály négy csoportjának bennmaradt
csapatai (a négy csoport 2-8. helyezettjei,
összesen: 28 csapat), az NB III. osztály 8
régiójának első helyezettjei (8 csapat),
összesen: 40 csapat.
Létszám: 40 csapat
e) Az NB III. osztályú férfi csb. résztvevői: a
2017/2018. évi NB III. osztály 8 régiójának 9
csoportjában bennmaradt csapatok (az első
helyezetteken és a két kiesőn kívüliek), az NB II.
osztályból kiesett csapatok (8 csapat), és a
megyei (budapesti) bajnokcsapatok.
f) Amennyiben bármely osztályban indulásra
jogosult csapat a nevezési határidő lejártáig nem
nevez, vagy nevezését az első bajnoki forduló
előtti 15. napig visszavonja, vagy bármely okból
megüresednek helyek, a megüresedett hely(ek)re
szükség szerint a MOATSZ helybetöltőt ír ki. A
helybetöltőkön elsősorban a legjobb kiesők
(EXTRA LIGA 9. helyezettje, NB I. osztály 9.
helyezettjei, NB II. osztály 9. helyezettjei, NB III.
osztály utolsó előtti helyezettjei és az
alacsonyabb osztályú bajnokságokból a feljutók
utáni legjobb helyezettek, vagy egyéb kivételesen
indokolt esetben, illetve utánpótlás nevelési
szempontok figyelembevételével a MOATSZ
Elnöksége által javasolt csapatok) jogosultak
indulni. Az NB-s helybetöltőkre az osztályozók, a
megyei bajnokságok végeredménye és egyéb
szempontok alapján (erős utánpótláscsapatok, a
nevezett csapatok játékereje stb.) lehet csapatokat
meghívni.
A helybetöltőre 2018. augusztus 4.-én kerül
sor.
g) A csapatbajnokságban csak olyan
egyesületek, szakosztályok csapatai vehetnek
részt, akik határidőig nevezésüket benyújtották,
majd
ezt
követően
a
bajnokságok
csoportbeosztásai után kiállított számla alapján
2018. augusztus 21-ig befizetik a tagdíjat és a
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nevezési díjat egyaránt! Külön felhívjuk a
csapatok figyelmét, hogy előre semmilyen díj
befizetését ne tegyék meg, csak a kiállított számla
alapján fizessék be a nevezési és tagdíjakat!
Azoknak a Szakosztályoknak a nevezése
fogadható el, akik hitelt érdemlő módon
igazolják, hogy köztartozásuk nincsen (NAV
igazolás), melyet a nevezési laphoz mellékelni
kell. A NAV igazolásnak a nevezés leadásakor 30
napnál nem régebbinek kell lennie.
Amennyiben a nevezési lap, valamint a NAV
igazolás a nevezési lappal együtt a nevezési
határidőig nem érkezik meg a MOATSZ-ba (vagy
a NAV igazolás érvényét vesztette), akkor a
Versenybíróság a nevezést érvénytelennek
tekinti! Nem indulhat a bajnokságban az a csapat,
amelynek Szakosztálya a bajnokság kezdetéig
(első forduló előtti napig beérkezően) a
MOATSZ-szal szemben fennálló tartozását teljes
egészében nem egyenlítette ki (79/2017. sz. Eln.
hat.). A fennálló tartozás határidőre történő
rendezése alól kizárólag a főtitkár külön
engedélyével lehetséges eltérni. Visszalépő
csapatok nevezési díját a MOATSZ nem fizeti
vissza.
h)
A csapatok kötelesek megadni a
nevezési
lapon
játékosaik
erősorrendjét,
megjelölve a magyar ranglistán elfoglalt
helyezéseiket, ennek hiányában az előző bajnoki
szezonban
elért
eredményeiket
(osztály
megadásával, az elért győzelmeik és vereségeik
számát). A nevezési lapon megadott erősorrendet
– az esetleges későbbi átigazolások miatt –
legkésőbb 2018. augusztus 31-ig a csapatok
kötelesek a tényleges játékos állománynak
megfelelően módosítani. Ennek elmulasztásából
eredő hátrány, illetve felelősség a mulasztó
csapatot terheli. Amennyiben a szakosztály a
bejelentést elmulasztja a bejelentés nélkül
játékost szerepeltető csapattól a Versenybíróság 2
büntetőpontot levon. A megadott játékosokat –
kivéve az EXTRA Liga osztályban szereplőket,
akikre a 9. pont 2. bekezdésében foglalt
rendelkezések az irányadóak - az őszi és a tavasz
szezon mérkőzéseinek több mint felén (10
csapatos csoport esetén legalább 10 alkalommal)
szerepeltetni
kell.
Amennyiben
ezen
kötelezettségét a csapat megszegi – kivéve az
elháríthatatlan okot (igazolt tartós betegség,
külföldi kiküldetés, súlyos sérülés stb.) – akkor a
Versenybíróság annyi büntetőponttal sújtja a
vétkes csapatot, amennyi a szerepeltetésre előírt

mérkőzésszámból a játékosnak hiányzik. Az első
3 forduló után, amennyiben az erősorrendben
megadott játékosok közül valamely játékos
szerepeltetésére nem kerül sor csapata köteles
jelezni ennek okát a Versenybíróságnak. A
bejelentés elmulasztása esetén a Versenybíróság a
rendelkezésére álló információk alapján dönt az
erősorrend hivatalból történő módosításáról.
- NB-s csapatok első csapatának továbbra is 4
versenyzőt, az EXTRA Ligában 3 versenyzőt kell
megadnia a nevezési lapon Ebből a legjobb 3
versenyzőjét (EXTRA Ligában 2) a magyar
ranglista szerint csak a 12 ranglistapontot elért
versenyzőkig kötelező megadni. A negyediket
(EXTRA Ligában a harmadikat) a reális
szakosztályi rangsor alapján, a nem magyar
játékjogosultságú versenyzőket is figyelembe
véve. Amennyiben valamely Szakosztály több
csapatot szerepeltet és el akar térni a
ranglistán szereplő játékosok erősorrendjétől
(a több ranglistapontot szerzett versenyzőjét
nem a szigorúan vett erősorrend szerinti
csapatában kívánja szerepeltetni), annak
részletes indokolását a nevezéssel egyidejűleg
meg
kell
küldeni
a
MOATSZ-nak.
Jóváhagyást követően ez a játékos kizárólag a
megadott csapatban szerepelhet! A bajnokság
közben történő átigazolás esetén, amennyiben az
a megadott erősorrendet érinti, akkor az
átigazolás végrehajtását követően azt azonnal
módosítani kell. A módosítás elmulasztása esetén
a vétkes csapatot a Versenybíróság 2 büntetőpont
levonásával sújtja. Az újonnan igazolt játékos
helyett csak olyan játékost lehet kivenni az
erősorrendből és alacsonyabb osztályú csapatban
szerepeltetni, aki még nem érte el az öt lejátszott
mérkőzést a magasabb osztályban.
Rendkívül indokolt esetben, amennyiben a
nevező csapat ettől el kíván térni, akkor a
bajnokságot megelőzően kérni kell az adott
játékos (ok) ranglistahelyének megállapítását.
Nem azonos osztályban szereplő csapatok (első,
második, harmadik, stb.) esetében elveszti az
alacsonyabb osztályban való szereplés jogát a
bajnoki év hátralévő mérkőzéseire – az egyébként
játékra jogosultak közül – az a játékos, aki öt
mérkőzésen szerepelt a szakosztály magasabban
rangsorolt csapatában. A magasabb osztályokban
való szereplés összeadódik.
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- Egy szakosztály azonos osztályban szereplő
csapatai esetében, amennyiben egy játékos
valamelyik
csapatban
már
játszott,
a
továbbiakban csak abban a csapatban szerepelhet.
- EXTRA Ligában második csapatok nem
indulhatnak.
- NB I. osztályban, vagy annál alacsonyabb
osztályokban második és harmadik csapatok is
indulhatnak, melyek azonban nem juthatnak fel
az Extra Ligába. Az NB I. osztályba a feljutást a
harmadik csapatok eredményei nélkül elkészített
tabella alapján kell megállapítani. Harmadik
csapatot nevező szakosztályoknak meg kell
adniuk a második csapat erősorrendjét ugyanazon
elvek alapján, mint a két csapatot nevező
szakosztályok esetében.
NB II. osztályban, vagy annál alacsonyabb
osztályokban negyedik csapatok is indulhatnak,
melyek azonban nem juthatnak fel az NB I.
osztályba. .Az NB II. osztályban a feljutást a
negyedik csapatok eredményei nélkül elkészített
tabella alapján kell megállapítani. Negyedik
csapatot nevező szakosztályoknak meg kell
adniuk a harmadik csapat erősorrendjét
ugyanazon elvek alapján, mint a két csapatot
nevező szakosztályok esetében.
- A férfi NB III. osztályban üres hely esetén
lehetősége van az Extra Ligában játszó
szakosztályok ötödik csapatainak indulására is,
mindaddig, amíg nincs csoportonként 10 nevező.
Az NB II. osztályba a feljutást az ötödik csapatok
eredményei nélkül elkészített tabella alapján kell
megállapítani.
Ötödik
csapatot
nevező
szakosztályoknak meg kell adniuk a negyedik
csapat erősorrendjét ugyanazon elvek alapján,
mint a két csapatot nevező szakosztályok
esetében.
8. Általános szabályok:
a)
A
mérkőzéseken,
párosban
a
is
szakosztályok
olyan
versenyzőket
szerepeltethetnek, akik az egyesben nem
játszanak, azonban be kell tartani azt az előírást,
hogy az EXTRA Ligában párosban legalább egy,
az NB többi osztályában pedig legalább két
magyar
állampolgárságú,
magyar
játékjogosultságú versenyzőt kell szerepeltetni.
Valamennyi páros mérkőzést az egyesek előtt kell
lebonyolítani, az NB-s mérkőzések párosai
tetszőleges erősorrendben adhatók meg. Az NB
III. osztályú csapatokban 1 fő női játékos is

szerepeltethető abban az esetben,
szakosztálynak nincs női csapata.

ha

a

b) A bajnokság során egy versenyző csak egy
egyesület színeiben játszhat csapatbajnoki
mérkőzésen még akkor is, ha év közben
átigazolásra került. E szabály vonatkozik a
külföldi, valamint a külföldön szereplő magyar
versenyzőkre is.
c) A csapatbajnokságban csak azok a
versenyzők
vehetnek
részt,
akik
a
csapatbajnokságra
érvényes
teljes
körű
versenyzési, vagy az NB-s CSB-re szóló
kölcsönadási
(vendégjátékosi)
versenyzési
engedély kiegészítéssel és érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkeznek, legkésőbb december
20-ig az adott szakosztály igazolt játékosai, de a
bajnoki szezonban más egyesület csapatában nem
játszottak. Kivételt képeznek az újonnan igazolt
újonckorú játékosok, akik a bajnoki szezon
bármely időszakában teljes körű versenyzési
engedélyt kaphatnak.
d) Nem magyar versenyző akkor jogosult
részt
venni
a
csapatbajnokságban,
ha
szerepeltetését legkésőbb 2018. augusztus 24.-ig
írásban bejelenti szakosztálya a MOATSZ-nak, és
érvényes versenyzési engedélyét a határidőig
kiváltja. Az elmúlt évi bejelentések érvényüket
vesztették.
e) Az NB I., NB II. és NB III. osztályú
bajnokságban a csoportbeosztás a versenybíróság
hatáskörébe tartozik a területi elvek maximális
figyelembe vételével. A csapatok megyei, illetve
regionális hovatartozása alapján, a nevezések
ismeretében az NB III. osztály csoportbeosztásai
változhatnak.
Az NB II. és NB III. osztályú bajnokság
csoportjainak lebonyolítását a MOATSZ a régiók
vezetőinek hatáskörébe utalja.
f) Egy bajnoki héten, kivéve a kettős
fordulót, ugyanazon versenyző csak egy felnőtt
csapatbajnoki
mérkőzésen
játszhat.
Ha
valamelyik játékos jogosulatlanul játszik, úgy az
alacsonyabb osztályú mérkőzésen való szereplést
kell jogosulatlan játéknak tekinteni.
9. Helyezések eldöntése:
Az Extra Liga és az NB valamennyi
osztályában és csoportjában a csapatok két teljes
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fordulót játszanak – őszi és tavaszi –, melyek
során minden csapat minden csapattal játszik. Az
azonos pontszámmal végzett csapatok között a
helyezést – beleértve az EXTRA Liga
alapszakaszát is - az egymás ellen elért
eredmények alapján kell megállapítani (egymás
ellen szerzett pontok száma, egyéni győzelmek
aránya, a játszmaarány és az elért pontok aránya
sorrendben). Amennyiben az alapszakaszban a
4. helyezésnél holtverseny alakul ki, akkor
semleges helyszínen újabb mérkőzéssel, vagy
körmérkőzésekkel kell eldönteni a rájátszásba
való bejutást. Ha ez sem hoz eredményt, akkor
sorsolás dönt az alapszakasz 4. helyezéséről,
illetve a rájátszásban való részvételről. A
rájátszásban döntetlen esetén az a csapat szerzi
meg a győzelmet, amelyik az alapszakaszban
jobb helyezést ért el, így ezt az elvet kell
alkalmazni a továbbjutást, a 3. helyezést és a
bajnoki címet eldöntő mérkőzéseknél is.
A női és a férfi EXTRA ligában a bajnoki
címet és a 2., 3., 4., hely sorsát az alapszakasz
után megrendezésre kerülő rájátszás dönti el. A
rájátszásra a legjobb négy (1.-4. helyezést elért)
csapat szerez jogosultságot. Amennyiben
valamelyik helyezésnél holtverseny alakul ki
sorsolással kell eldönteni a helyezési számot. A
rájátszás egy hétvégén kerül lebonyolításra. Az
alapszakaszban elért helyezésekkel megegyező
sorsolási számot kapják a csapatok, amely alapján
a következő sorrendben játszanak egymással:
Elődöntők: 1-4, 2-3,
Döntő: az elődöntők győztesei
3. helyért: az elődöntők vesztesei.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rájátszásban
részt vevő csapatoknak a mérkőzéseiket
különböző színű mezben kell játszani, amit a
rájátszásra
vonatkozó
versenykiírás
tartalmazni fog.
Csak az a játékos vehet részt a rájátszásban, aki
az alapszakaszban legalább 6 (hat) mérkőzésen
részt vett. Sérülés vagy betegség esetén
szerepeltethető az a játékos is, aki a szakosztály
alsóbb osztályban szereplő bármely csapatában a
bajnokság során legalább 6 mérkőzésen részt vett.
Az NB III. osztályú bajnokság lebonyolítási
rendjét a rendező régióvezetők saját hatáskörben
is
meghatározhatják
a
MOATSZ
Versenybíróságának jóváhagyásával.
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Minden győzelem 3 pontot, a döntetlen 2
pontot, a lejátszott mérkőzésen elszenvedett
vereség 1 pontot, a játék nélküli vereség 0 pontot
ér.
Az NB valamennyi osztályában (kivéve az Extra
Ligát) a helyezések sorrendjét a pontok száma
határozza meg. Azonos pontszám esetén a
holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért
eredménye dönt az egymás ellen szerzett pontok
száma, az egyéni győzelmek aránya, a
játszmaarány és a pontok aránya sorrendben.
Amennyiben az is egyenlő, úgy a bajnoki címet,
valamint a kiesést további mérkőzésen kell
eldönteni.
Amennyiben valamely csapat az NB-ből
visszalépést jelent be, ezt a versenybíróság csak
az utolsó két forduló előtt fogadhatja el, mert a
Szabálykönyv 5.1.5.17. pontja kimondja, hogy az
a csapat, amely háromszor nem áll ki mérkőzésre,
törlendő a csapatbajnokságból. Tehát, ha
valamely csapat az utolsó előtti, vagy az utolsó
mérkőzésre nem áll ki, azt nem törli a
Versenybíróság a CSB-ből, hanem az ellenfél
javára a maximálisan elérhető győzelmi aránnyal
igazolja a mérkőzést és a ki nem álló csapattól
büntető pontot (pontokat) vonhat le.
10. Kiesés-feljutás eldöntése:
a) A női és a férfi EXTRA Ligából a
bajnoki év végén az utolsó két csapat (9-10.)
kiesik az NB I. osztályba.
b) A női és a férfi 2 csoportos NB I.
osztályú bajnokság első helyezettjei feljutnak a
következő évi EXTRA Ligába. Amennyiben a női
NB I. osztály egy csoportos, akkor az 1. és a 2.
helyezett jut fel az EXTRA Ligába. A férfiaknál
az utolsó két (9-10.) helyezett kiesik az NB II.
osztályba. A nőknél az NB I. osztály utolsó
helyezettjei az illetékes területi bajnokságba
esnek ki.
c) A férfi négy csoportos NB II. osztályú
bajnokság 1. helyezettjei feljutnak az NB I.
osztályba. A férfi NB II. osztály utolsó 2
helyezettje (9-10.) kiesik az NB III. osztályba.
Helyettük a férfi NB III. osztályú bajnokság
csoportjainak 1. helyezettjei - összesen 8 csapat –
jut fel. Az Észak-magyarországi régió
csoportjaiból („A” és „B”) az első helyezettek a
bajnokság végén osztályozót játszanak az egy
feljutó helyért.

d) Az NB III. osztályú csapatbajnokság 8
régiójából a csoportok (9 csoport) utolsó két
helyezettje a bajnoki év végén kiesik és a
következő bajnoki idényben az illetékes területi
bajnokságban indulhat. Helyettük az NB III.
osztályú csapatbajnokságba a budapesti és
megyei bajnokok jutnak fel. Amennyiben további
üres helyek lennének az NB III. osztályban, akkor
azokra pályázni lehet. Amennyiben a területi
bajnokságok 1. helyezettjei nem kívánnak az NBs bajnokságban részt venni akkor helyettük a 2.
vagy a 3. helyezettek nevezhetők. Amennyiben a
területi szövetség indokolt játékengedélyt ad
olyan csapatoknak, melyek nem az NB III -as
szisztéma és feltételek szerint indulnak a területi
bajnokságban, minden esetben két tabellát kell
készíteni. Az egyiket a valós végeredmény, a
másikat – a feljutás eldöntésére – az NB III -as
előírások figyelembevételével indult csapatok
egymás elleni eredménye alapján. (Pl.: Női
csapatok, vagy a szabályosnál több nem magyar
állampolgárságú és játékjogosultságú játékost
szerepeltető csapatok, vagy a szabályostól eltérő
létszámú csapatokkal lebonyolított bajnokságban
részt vevő csapatok. Feljutás szempontjából
ezeknek a csapatoknak az eredményei nem
vehetők figyelembe.)
Azok a női versenyzők, akik a női NB-s csb.-ben
csapatot indító szakosztályokba igazoltak nem
szerepelhetnek
a
területi
férfi
csapatbajnokságban.
A területi (megyei, budapesti) bajnokságok
versenykiírását jóváhagyásra legkésőbb 2018.
július 24.-ig be kell küldeni a MOATSZ
Versenybíróságának.
A területi bajnokságok versenykiírásainak
összhangban kell lenniük a jelen versenykiírással.
11. Díjazás:
Az EXTRA Liga osztály rájátszásának
győztese:
750.000.-Ft
2. helyezettje:
375.000.-Ft
3. helyezettje:
250.000.-Ft
4. helyezettje:
125.000.-Ft
pénzdíjban részesül.
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Az EXTRA Liga osztály
győztese:
2. helyezettje:
3. helyezettje:
4. helyezettje:
pénzdíjban részesül.

alapszakaszának
750.000.-Ft
375.000.-Ft
250.000.-Ft
125.000.-Ft

Az NB-s csb. többi osztályában és csoportjában
az 1-3. helyezettek bajnoki éremdíjazásban
részesülnek, beleértve az NB III. osztály
területileg megosztott „A” és „B” csoportjait is.
Az EXTRA Liga férfi és női bajnoka egyben
elnyeri a bajnoki kupát.
12. Nevezés:
Nevezési díj összege:
EXTRA Ligában (férfi)
180.000 Ft
EXTRA Ligában (női)
170.000 Ft
NB I. osztályban (férfi)
120.000 Ft
50.000 Ft
NB I. osztályban (női)
NB II. osztályban (férfi)
55.000 Ft
NB III. osztályban
40.000 Ft
A nevezési díjat a nevezés elfogadását, és a
kiállított számla kézhezvételét követően 2018.
augusztus 20.-ig kell befizetni. Átutaláskor a
közlemény rovatban fel kell tüntetni a kézhez
kapott számla sorszámát. A nevezési díj
befizetésének módjai:
- átutalás az Erste Bank-nál vezetett
11600006-00000000-64661995 sz. számlára
a
kiállított
számla
sorszámának
megjelölésével, vagy
- személyesen
befizetni
készpénzben a
Szövetség irodájában.
A nevezési lapokat az EXTRA Liga és az NB
I. osztályban 1 példányban, az NB II. és az NB
III. osztály valamennyi csoportjában két
példányban kérjük Szövetségünkhöz megküldeni.
Cím: Magyar Asztalitenisz Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Fax: 460 6842
E-mail: moatsz@moatsz.hu
Nevezés beérkezési határideje:
személyesen
2018. július 16. (hétfő) 16.00 óráig,
elektronikusan 2018. július 16. 24.00 óráig.
Amennyiben
valamelyik
csapat
indulási
jogosultsága ellenére nem kíván az NB-s
bajnokságban indulni, kérjük, hogy a nevezési
határidőig jelezze nemleges szándékát.

Tagdíjak:
EXTRA Ligában
30.000 Ft
NB I. osztályban
20.000 Ft
NB II. osztályban
10.000 Ft
NB III. osztályban
5.000 Ft
Valamennyi szakosztály köteles a nevezési
lapon a bajnoki mérkőzéseken használatos
versenyasztal típusát feltüntetni. A mérkőzéseken
használatos asztaloknak azonos típusúaknak kell
lenniük.
Valamennyi
szakosztály köteles
feltüntetni
az
általa
használt
egyfajta,
háromcsillagos
40+
mm-es
plasztik
pingponglabda típusát. Ezeket a címjegyzékben
központilag
közöljük,
hogy
az
egyes
szakosztályokat tájékoztassuk az ellenfeleiknél
használható asztalokról és labdákról.
Amennyiben a nevezési lap benyújtása után az
asztal vagy labda típusában változás lenne, úgy
azt a MOATSZ-szal és az ellenfelekkel írásban
közölni kell, legkésőbb a mérkőzés lejátszását
megelőzően 10 nappal.
Az Extra Liga, az NB I., az NB II. és az NB III.
osztályú mérkőzéseken a játéktér nem lehet
kisebb, mint 10 méter hosszú, 5 méter széles és 3
méter magas. A szabályoktól való eltérés óvási
ok.
Az NB-s bajnokságban (beleértve az EXTRA
Ligát is) a játéktéren mért fényerősség
mértékének minimum 300 luxnak kell lennie. A
játéktéren mért fényerősséget a nevezési lapon
meg kell adni!
Amennyiben valamelyik EXTRA LIGA, NB I.,
NB II. és NB III. osztályú csapat nem tud teljes
mértékben eleget tenni a szabály előírásainak, a
játéktér mérete minimálisan eltér a fent
megadottól, akkor írásban engedélyt kell kérnie a
MOATSZ Versenybíróságától a játéktér pontos
Az
méretének
megadásával
egyidejűleg.
engedélykérelem a nevezési lap megfelelő
rovatának kitöltésével terjeszthető elő. Az
engedély csak a bajnoki évre érvényes!
Minden Szakosztálynak kötelező megadni a
csapat
(csapatok)
ügyeinek
intézésére
feljogosított személy e-mail címét.
13. Költségek:
A csapatbajnokság rendezésével kapcsolatos
költségek, valamint a díjazás költségei a

MOATSZ-ot terhelik, míg az egyes mérkőzések
költségei a résztvevő csapatokat. A mérkőzésen
való megjelenés költségeit (távolsági és helyi
utazási költségek) mindegyik csapat maga viseli,
míg a rendezési és egyéb költségek mindenkor a
pályaválasztót terhelik. A helybetöltő vagy
osztályozó mérkőzések költségeit az abban
résztvevő csapatok viselik egyenlő arányban.
Utazási költséget ilyenkor is minden csapat maga
fedezi.
Óvási díj:
Az EXTRA Liga mérkőzéssel kapcsolatosan
5.000.-Ft, az NB I. osztályú mérkőzéssel
kapcsolatosan 4.000.- Ft, míg az NB II. és NB III.
osztályú mérkőzéssel kapcsolatosan 3.000.- Ft.
Az óvási díjat a MOATSZ Erste Bank-nál
vezetett
11600006-00000000-64661995
sz.
számlájára kell átutalni „Magyar Asztalitenisz
Szövetség, óvási díj” megjelöléssel és ennek
megtörténtét az óvás benyújtásakor hitelt
érdemlően igazolni kell. Ennek hiányában az óvás
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Fellebbezési díj:
Az óvási díj kétszerese, melynek befizetését a
fellebbezés benyújtásakor ugyancsak igazolni
kell. Igazolás hiányában a fellebbezés érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Eredményes
óvás, illetve fellebbezés esetén a befizetett díjat
visszatérítjük.
14. Egyéb rendelkezések:
a)
A versenybíróság a bajnokság tartama
alatt minden héten kedden a Magyar Asztalitenisz
Szövetség hivatalos helyiségében, Budapest,
XIV., Istvánmezei út 1-3., 17.00-18.30 óra között
szövetségi napot tart és minden írásban (faxon,
vagy e-mailen) 15.30 óráig beérkező kérelem
tárgyában intézkedik. Utólagos bejelentéseket a
versenybíróság nem fogadhat el.
b) A bajnoki mérkőzések általános
versenynapja szombat, de lehet péntek, vagy
vasárnap is. A mérkőzés kezdési idejét a
pályaválasztó csapat határozhatja meg, melyet a
nevezési lap kérelem rovatában fel kell tüntetni.
Ennek hiányában a versenybíróság az azonos
helységben játszó csapatok kezdési idejét 10
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órában, a különböző helységben játszóknak 11
órában, hétköznap 17 órában határozza meg. A
csb. mérkőzések kezdési időpontja abban az
esetben, ha a mérkőző felek egymástól 100 kmnél nagyobb távolságra vannak, legkorábban
11 óra lehet. Ettől eltérő időpontban a
csapatok megállapodhatnak. A pénteki játéknap
valamennyi NB-s osztályban elfogadható. Az
ettől esetleg eltérő időpontot a versenybíróság a
sorsolásban külön jelöli meg. Hétköznapra
halasztott vagy előre hozott mérkőzés 15.00 óra
előtt nem kezdődhet, arra csak kivételes esetben
adható engedély!
Az NB III. osztály budapesti régiós csoportjában
a mérkőzéseket hétköznap (hétfőtől-péntekig)
kell megrendezni. Hétvégi játéknapra csak
kivételes esetben adható engedély.
c) Az EXTRA Liga és az NB I. osztályú
mérkőzések sorsolástól eltérő időbeli lejátszását a
versenybíróság csak magyar válogatott versenyző
hivatalos elfoglaltsága, nemzetközi kötelezettség
teljesítése vagy a MOATSZ iroda által igazolt
központi utánpótlás program eseménye miatt
engedélyezheti.
NBII és NBIII osztályokban utánpótlás válogatott
versenyző nemzetközi vagy egyéb válogatott
elfoglaltsága nem halasztási ok, azonban a
Versenybíróság engedélyezheti a mérkőzés adott
bajnoki hét utolsó napjáig vagy azt megelőzően
történő lejátszását abban az esetben, ha abba
mindkét csapat beleegyezik.
Időpont-módosítási ok lehet még a BL és az
ETTU Kupában szereplő csapatok kisorsolt
mérkőzése.
Indokolt
időpont-módosítási
kérelmeket a bajnoki hetet megelőző szövetségi
napig kötelesek beadni. Ennek hiányában
engedély nem adható. Felhívjuk a figyelmet,
hogy az EXTRA Ligában az indokolt halasztást
az alapszakasz utolsó fordulójának időpontjáig,
az NB többi osztályában pedig az utolsó forduló
időpontjáig le kell játszani.
Magyar válogatott edző nemzetközi eseményen
edzőként való részvétele esetén halasztás nem
kérhető és nem engedélyezhető, azonban a
Versenybíróság engedélyezheti a mérkőzés adott
bajnoki hét utolsó napjáig vagy azt megelőzően
történő lejátszását abban az esetben, ha abba
mindkét csapat beleegyezik.
d) Válogatott versenyző, vagy nemzetközi
kötelezettség teljesítése miatt kért időpont-

módosítás esetén a megjelölt versenyzőnek
kötelező játszani (vis maior esetét kivéve) a
módosított időpontú mérkőzésen. Amennyiben a
játékos szerepeltetésére nem kerül sor, akkor a
helyette
szerepeltetett
versenyző
játéka
jogosulatlan játéknak tekintendő és óvási ok.
A mérkőzést a kitűzött időponthoz képest 21
napon belül, közös időpont-megjelöléssel le kell
játszani.
Ezen kívül a következő indokokkal kérhető az
ellenféllel történt időpont egyeztetés szerint
halasztás: pl. egyéni ranglista versenyeken
(felnőtt, utánpótlás és veterán) történő indulás
esetén (2 héttel az eseményt megelőzően történő
bejelentéssel) és „vis maior” esetekben.
Nem időpont-módosítási ok a játékosok
betegsége, iskolai elfoglaltsága, illetve nem
hivatalos nemzetközi események.
Két csapat a sorsolástól eltérő napra és időpontra
a korábbiakban rögzítetteken kívül még közös
megegyezéssel sem halaszthat, illetve hozhat
előre mérkőzést, kizárólag olyan "vis maior"
esetekben, amelyet a Versenybíróság méltányol,
illetve ha a nyilvános sorsolást követő 3 napon
belül a megállapodást az érdekelt csapatok
bejelentik és az a sorsolásban megjelenik (Az
ilyen módon történt időpont módosítások is
halasztásnak tekintendők és a játékjogosultság
szempontjából
az
eredeti
időpontok
a
mértékadók). A fenti okokkal indokolt hivatalos
időpont-módosítási
kérelmet
a
mérkőzés
lejátszására kitűzött bajnoki hetet egy héttel
megelőző keddi szövetségi napon 15,30 óráig
lehet benyújtani. Később beérkezett kérelem csak
abban az esetben bírálható el, ha a kérelem oka
igazoltan később jutott a kérelmező tudomására.
A bajnoki hét keddjéig be nem érkező kérelem
esetén halasztási lehetőség nincs. A tavaszi utolsó
3 fordulóra vonatkozóan a Versenybíróság
időpont módosítási kérelmet nem engedélyez,
kivéve válogatott eseményeken való részvételt
vagy „vis maior” esetet.
Magyar klubban szereplő nem magyar versenyző
saját nemzeti válogatottjában történő szereplése
nem halasztási ok, azonban a Versenybíróság
engedélyezheti a mérkőzés adott bajnoki hét
utolsó napjáig vagy azt megelőzően történő
lejátszását abban az esetben, ha abba mindkét
csapat beleegyezik.
Időpont-módosítást
kizárólag
a
Versenybíróság engedélyezhet, s azt a
Versenybírósághoz címezve, írásban kell az
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előbbiekben rögzített időpontig a MOATSZhoz,
illetve
a
csoportot
lebonyolító
régióvezetőhöz benyújtani. Amennyiben nincs
közös megegyezés a halasztott mérkőzés
lejátszásáról, a Versenybíróság a pályaválasztó
csapat játékhelyére hétköznap az edzési
időpontnak megadott időre (15 óra után) is
kitűzheti a mérkőzés lejátszását! Ha megfelelő
indokkal a kisorsolt mérkőzést megelőző hét
keddi napja után érkezik be az írásos kérelem a
mérkőzés helyének, idejének megváltoztatására, a
kérelmezőnek az Elnökség határozata alapján
időpontváltozás
esetén
3.000
Ft,
míg
pályaválasztói jog cseréje esetén 5.000 Ft eljárási
díjat kell befizetnie a felmerülő költségek
fedezetére, amelyet az erről szóló engedéllyel
együtt megküldött számla alapján kell befizetnie.
Amennyiben valamelyik csapat a sorsolás szerinti
mérkőzésére neki felróható okból nem áll ki,
20.000.-Ft külön-eljárási díjat kell fizetnie. Ha a
ki nem állás bejelentése a mérkőzés előtti keddi
szövetségi napig nem történik meg, a vétkes
csapatot terheli a játékvezetők költsége is.
Az a csapat, amelyik az elkezdett mérkőzést
indokolatlanul félbeszakítja, vagy nem játssza le
ugyancsak 20.000.-Ft külön-eljárási díjat köteles
fizetni. Valamennyi EXTRA Liga, férfi és női
NB I. osztályú mérkőzésre a játékvezető küldés
(az egyes megyei szövetségek javaslatának
figyelembevételével) központilag történik, az
EXTRA LIGÁ-ra, a férfi és női NB I. osztályú
mérkőzésekre 2 játékvezető. Az NB II. és NB III.
osztályú férfi mérkőzésekre csak a pályaválasztó
csapat kérésére, vagy sorozatos rendezési,
magatartásbeli
problémák
alapján
a
Versenybíróság
intézkedésére
történik
játékvezető küldés. A játékvezetésre vonatkozó
igényeket a nevezési lapon lehet a megjegyzés
rovatban
feltüntetni.
Olyan
kérelmet
eredményesen nem lehet előterjeszteni az
EXTRA Liga és NB I. osztályú mérkőzésekre
vonatkozóan,
hogy
csökkentett
létszámú
játékvezető küldés történjen. A megjegyzés
rovatban lehet továbbá az egyéb kéréseket
előterjeszteni (pl.: ellentétes vagy azonos sorsolás
a második csapattal, vagy azon a játékhelyen
játszó másik csapattal; játéktér eltérése a
megengedettől, stb.). Amennyiben valamelyik
mérkőzés egy játékvezetővel bonyolódik, akkor a
játékvezetőnek vezetnie kell az egyik mérkőzést
úgy, hogy felügyelni tudja a másik asztalon folyó
mérkőzést is, ahol a pályaválasztó csapat által

kötelezően biztosított lapozónak (1 fő) kell
működni.
A pályaválasztó csapatnak az alacsonyabb
osztályú, játékvezető nélkül lebonyolított
mérkőzéseken
is
gondoskodnia
kell
eredményjelzők és lapozók alkalmazásáról annak
érdekében, hogy a csapatbajnoki mérkőzés
lefolyása követhető legyen!
e) Az NB-s csapatbajnoki mérkőzéseket 2
asztalon, folyamatosan, a mérkőzéslapon
feltüntetett sorrendben kell lejátszani, figyelembe
véve a 6. pont előírásait. Az NB I.-ben és az
alacsonyabb osztályokban, ha a hazai csapat
szabályszerűen
képes
3
versenyasztalon
csapatbajnoki
mérkőzést
rendezni,
akkor
választhatja a 3 asztalos lebonyolítást (a
vendégcsapat külön jóváhagyása nélkül, amelyet
a nevezési lapon jelezni kell. Az NB I. osztályban
a 3 asztalos lebonyolításnál 3 játékvezető
közreműködésére kerül sor, míg az alacsonyabb
osztályokban
a
pályaválasztó
csapatnak
biztosítani kell a többi asztalon is a játékosok
által elért pontok számolását és a nézők
tájékoztatását.
A pályaválasztó csapat köteles a mérkőzések
megkezdése előtt 30 perccel a vendégcsapatnak
bemelegítésre egy asztalt rendelkezésre bocsátani
azok közül, amelyeken a mérkőzést játsszák.
Ahol a csapatbajnoki mérkőzés folyik, ott a többi
asztal kizárólag akkor használható más
mérkőzésre, illetve edzésre, ha az jól
elválasztható a fő mérkőzéstől, és nem zavarja
annak lebonyolítását.
f) Felhívjuk a figyelmet a Szabálykönyv
5.1.4.3. pontjának fokozott betartására, amely
szerint a játékos személyét igazoló okmányokat
(személyi igazolvány, vagy diákigazolvány, vagy
vezetői engedély, vagy útlevél) át kell adnia a
játékvezetőnek a mérkőzés kezdete előtt 15
perccel. Ha a játékos nem tudja a személyét hitelt
érdemlő módon igazolni, akkor a mérkőzésen
nem vehet részt, vagy ha részt vett játéka
jogosulatlannak tekintendő és az 5.1.5.5., illetve
5.1.5.7. pontok alapján bírálandó el. Annak a
játékosnak, akinek a MOATSZ nyilvántartó
rendszerében nem szerepel a sportorvosi
érvényességi dátuma az köteles a mérkőzés előtt
a
játékvezetőnek
bemutatni
sportorvosi
vizsgálatának
érvényességét.
Felhívjuk
a
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figyelmet, hogy a 65. évet betöltött
játékosoknál a sportorvosi vizsgálat érvényessége
6 hónap.
g)
A
csapatmérkőzések
sportszerű
lejátszásáért a rendező egyesület a felelős
(rendzavarás, botrányokozás, stb.).
h)
A Nemzeti Bajnokság minden
osztályában bármely korcsoportba tartozó
utánpótláskorú versenyző szerepelhet a saját
korcsoportjára vonatkozó sportorvosi szabályok
betartása mellett.
i) A mérkőzéslapokat olvashatóan és
valamennyi rovatát tartalmazóan kell kitölteni és
aláírni. Amennyiben az aláírás nem olvasható,
alatta az aláíró nevét nyomtatott betűvel is
rögzíteni kell, ami a játékvezetőkre is vonatkozik.
A mérkőzés eredményét a mérkőzés lejátszását
követő 48 órán belül a pályaválasztó csapatnak
fel kell töltenie a MOATSZ honlapjára, melyet
ezt követően az ellenfél csapatának 48 órán belül
ellenőriznie kell. Ha a mérkőzés eredményét a
vendégcsapat nem ellenőrzi, akkor a mérkőzés
eredménye automatikusan hivatalossá válik.
Amennyiben az eredményt a pályaválasztó csapat
nem teszi fel a MOATSZ honlapjára az előírt
időpontig, akkor a Versenybíróság 2.000.-Ft
büntetést szab ki a vétkes csapatnak. Amennyiben
az eredmény továbbra sem kerül fel a honlapra, a
Versenybíróság bajnoki hetenként mindaddig,
amíg az eredmény nem kerül fel a honlapra,
valamint a büntetés befizetése nem történik meg 1
büntetőponttal köteles sújtani a mulasztó
csapatot. A büntetőpontok törlésére nincs mód,
annak ellenére sem, ha a befizetés ugyan
megtörtént, ennek igazolása azonban elmaradt. A
női és a férfi EXTRA Ligában szereplő hazai
csapatoknak – az MTI-ben és a Nemzeti Sportban
történő aktuális eredményközlés érdekében – a
mérkőzés lejátszását követő 2 órán belül a meg
kell küldeniük a kommunikacio@moatsz.hu email címre a mérkőzés eredményét a következő
formula szerint: pl.: Békési TE I. – Félegyházi
ASI 6-4 (Kiss Sándor 2, Nagy Péter 2, Fekete 1,
Kiss-Nagy páros 1, illetve Fehér 2, Szabó 1,
Horváth 1).
Az
eredményközléstől
függetlenül
a
pályaválasztó csapat kötelessége a mérkőzéslapot
megküldeni EXTRA Liga és NB I. osztályú
mérkőzés esetén a MOATSZ-nak, NB II. és NB
III. osztályú mérkőzés esetén az illetékes

rendezési feladatokat ellátó versenybírónak a
mérkőzést követő 2. munkanap 24 óráig. A
mérkőzéslap beküldésének elmaradása az
eredményközlés
elmulasztásával
azonos
szankcióval jár.
j) A bajnokság sportszerű és tiszta
lebonyolítása érdekében minden csapat köteles
minden egyes mérkőzésen a győzelem, illetve az
elérhető
legjobb
eredmény
érdekében
sportszerűen küzdeni még akkor is, ha a
mérkőzés eredménye az ő végső helyezése
szempontjából már jelentőséggel nem bír. E
követelmény megsértésének alapos gyanúja
esetén a vétkessel szemben fegyelmi eljárást kell
indítani.
k) A csapatoknak az egyes bajnoki
mérkőzésekre azonos színű – lehetőleg az
egyesület emblémájával ellátott – mezben kell
kiállniuk. Ha valamelyik csapat ennek nem felel
meg, a játékvezető a mérkőzés megkezdése előtt
felhívja az öltözék megfelelő pótlására az
érintetteket. Indokolt esetben a főbírói hatáskörrel
rendelkező játékvezető engedélyt adhat a
melegítő használatára.
l) Az EXTRA Liga, és az NB I. osztályú
mérkőzéseken a pályaválasztó csapat köteles jól
látható helyen kifüggesztve, folyamatosan vezetni
az eredményjelző táblát, köteles biztosítani a
játékvezetők
számára
asztalonként
az
eredményjelzőt (számlálót), valamint az asztalok
között a térelválasztót (karámot). Ezek hiánya –
játékvezetői jelentés alapján- tételenként 2.000,Ft-os büntetést von maga után. Amennyiben a
kiszabott büntetés befizetését a határozat
kézhezvételétől számított 10 napon belül hitelt
érdemlően a vétkes csapat nem igazolja, a
Versenybíróság bajnoki hetenként mindaddig,
amíg a befizetés igazolása meg nem történik, 1
büntetőponttal köteles sújtani a mulasztó
csapatot. A büntetőpontok törlésére nincs mód,
annak ellenére sem, ha a befizetés ugyan
megtörtént, ennek igazolása azonban elmaradt.
m) A Versenybíróság javaslatára rendkívüli
esetben (pl. vis maior) az Intéző Bizottságnak
jogában áll valamelyik forduló vagy mérkőzés
sorsolástól eltérő lejátszására engedélyt adni.
n) Az EXTRA Ligában és az NB többi
osztályban (NB III. osztályig bezárólag) a
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mérkőzéseket „40+ plasztik labdával” kell
lejátszani.
o) Az Extra Ligában és az NB I-ben a
játékvezetők küldése az országos játékvezetői
keretből történik a takarékosság – lehetőség
szerinti – messzemenő figyelembevételével.
Bármely érintett csapat jogosult saját költségére
szövetségi ellenőr küldését kérni, melynek
költségei teljes egészében a kezdeményező
csapatot terhelik. Az ilyen kérést két héttel a
mérkőzés napja előtt kell a Versenybírósághoz
beküldeni.
p) Bizonyított csalás esetén a Versenybíróság
a vétkes csapatot kizárja a bajnokságból.
r) Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy az
összes sportágra vonatkozó információ a
MOATSZ honlapján kerül közzétételre. A
honlapon kerülnek folyamatosan közlésre azok a
szabályok, határozatok, amelyek betartása az NBs szakosztályoknak kötelező. Ezenkívül a
versenykiírások is ezeken a helyeken jelennek
meg a postaköltség-csökkentés miatt.
r) A Versenybíróság az őszi idény sorsolását
2018. augusztus 17.-ig, a tavaszi idényét
december 17.-ig a MOATSZ honlapján
közzéteszi, amelyre 3 napon belül észrevételt
lehet tenni (Pl.: kezdési időpont, játéknap elírása
stb.). Ezt követően a sorsolás véglegesítésre
kerül, amelynek megváltoztatása csak a
versenykiírás szerinti időpont-módosítási indokok
alapján kezdeményezhető.
s) A 2004. évi I. tv. (Sporttörvény) 36. §.-a
szerint a MOATSZ által kiírt 2017/2018. évi NBs csapatbajnokság televíziós, rádiós, valamint
egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl.:
internet) történő közvetítésének, rögzítésének
jogaival, beleértve a reklám és marketingjogokat
is, a versenyrendszer kiírójaként a MOATSZ
rendelkezik.
A fentiek értelmében az érintett tevékenységek
kizárólag a MOATSZ által engedélyezett módon
végezhetők.
Minden egyéb a jelen kiírásban nem szabályozott
kérdésben a MOATSZ szabályai és elnökségi
határozatai az irányadók.
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A MOATSZ Elnöksége fenntartja a jogot, hogy a
bajnoki szezon kezdetéig a kiírás egyes pontjain
változtasson.

A versenykiírást az Elnökség a 2018.
ülésén hagyta jóvá.
Határozatszám:
./2018.
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