
Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

 

A 2017/2018. évi NB III. osztályú csapatbajnokság 

helybetöltő mérkőzéseinek versenykiírása 

 

1. Észak-Magyarországi „A” csoportba jutásért 

Időpontja: 2017. augusztus 5.-én (szombaton) 10.00 óra 

Résztvevők: 

Pásztói AC 

Karácsond SE 

Játékrend: a csapatok egy mérkőzést játszanak. A mérkőzés győztese jut fel az NB III. osztály Észak-

Magyarországi „A” csoportjába.   

Rendező: Nógrád megyei Asztalitenisz Szövetség 

A mérkőzések helye: 3064 Szurdokpüspöki, Árpád u. 2. (Általános Iskola tornaterme) 

Nevezési díj: 2.000.-Ft/csapat. 

 

2. Közép-Magyarországi csoportba jutásért 

Időpontja: 2017. augusztus 12.-én (szombaton) 10.00 óra 

Résztvevők: 

Vecsés SE 

Eurokapu SE Szentendre II. 

Játékrend: a csapatok egy mérkőzést játszanak. A mérkőzés győztese jut fel az NB III. osztály Közép-

Magyarországi csoportjába.   

Rendező: Magyar Asztalitenisz Szövetség 

A mérkőzések helye: Budapest, II., Marczibányi tér 13. (Ormai László Sportcsarnok) 

Nevezési díj: 2.000.-Ft/csapat. 

 

3. Dél-alföldi csoportba jutásért 

Időpontja: 2017. augusztus 12.-én (szombaton) 10.00 óra 

Résztvevők: 

Jászkun Volán SC Kft. II. 

Kováts DSE Karcag II. 

Játékrend: a csapatok egy mérkőzést játszanak. A mérkőzés győztese jut fel az NB III. osztály Dél-

Alföldi csoportjába.   

Rendező: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Asztalitenisz Szövetség 

A mérkőzések helye: Kisújszállás, Kálvin út 2. (Arany János Általános Iskola tornaterme) 

Nevezési díj: 2.000.-Ft/csapat. 

 

 

 



4. Nevezés, sorsolás: 

A nevezéseket e-mailen (írásban) kérjük eljuttatni a Nógrád megyei Asztalitenisz Szövetségnek 

(bencsik.imi@gmail.com), a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Asztalitenisz Szövetségnek 

(guvi46@gmail.com) és a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek (moatsz@moatsz.hu) a 2017. 

augusztus 5.-i helybetöltőét 2017. augusztus 2.-án (szerdán) 16 óráig, míg a 2017. augusztus 12.-

re kiírt helybetöltőkét 2017. augusztus 8.-án (kedden) 16 óráig!!! 

Az a csapat, amelyik nem nevez, vagy nevezése ellenére nem jelentkezik a verseny helyszínén, 

úgy tekintendő, hogy nem kíván részt venni a helybetöltőn. 

 

5. Költségek: 

A helybetöltőn résztvevő csapatokat a nevezési díjon kívül a játékvezetői díjak, a versenybírói díj és 

az utazási költségek terhelik. 

 

6. Egyebek: 

 

a) A helybetöltő mérkőzéseket 4 fős csapatokkal (16 egyéni és 2 páros mérkőzés) győzelemig 

kell játszani. Valamennyi mérkőzés (egyéni, páros) 3 nyert játszmáig tart. 

b) A csapatban csak azok a versenyzők szerepelhetnek, akik a mérkőzés napján az érintett 

szakosztály igazolt versenyzői és érvényes a sportorvosi vizsgálatuk. 

c) A helybetöltő mérkőzései a 2017/2018. évi csapatbajnoksághoz tartoznak, ezért ezekre is 

vonatkozik a 2017/2018. évi csapatbajnoki versenykiírás 8/b pontja, amely szerint egy 

versenyző az adott bajnoki év csapatbajnoki küzdelmeiben csak egy csapat színeiben 

versenyezhet. Tehát, aki a helybetöltőn valamelyik csapat színeiben versenyzett, a 2017/2018. 

évi bajnokságban más csapatban nem szerepelhet. 

d) A helybetöltő mérkőzésen a második csapatokban nem szerepeltethető a szakosztály kiadott 

ranglista szerinti legjobb 4 versenyzője. 

e) Amennyiben újabb helyek ürülnének meg időközbeni visszalépés miatt, úgy a helybetöltő 

eredménye alapján töltjük fel azokat. 

f) A mérkőzések JOOLA Flash 40 +*** labdával kerülnek lebonyolításra. 

 

 

Budapest, 2017. július 30. 

 

 

 

                                                                                   Kékedi Tibor s.k. 

                                                                                     a  JVB elnöke 

 

Jóváhagyta: Dr. Paár Dávid 

         főtitkár 
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