
A MOATSZ Játékvezetői és Versenybírói Bizottságának szabálymódosításai 

1. változás 

Régi szabály: 

3.2.1.3. A labda ütésére használt ütőfelület borításának olyan márkájúnak és típusúnak kell lennie, amely 

rajta van az ITTF által engedélyezett borítások aktuális listáján, és azt úgy kell az ütőlapra 

feltenni, hogy a márka és az ITTF szám (amennyiben használatos) valamint az ITTF embléma 

tisztán látható legyen az ütőfelület széle mellett.  

Helyette: 

3.2.1.3. A labda ütésére használt ütőfelület borításának olyan márkájúnak és típusúnak kell lennie, amely 

rajta van az ITTF által engedélyezett borítások aktuális listáján, és azt úgy kell az ütőlapra 

feltenni, hogy a márka és az ITTF szám (amennyiben használatos) valamint az ITTF embléma 

tisztán látható legyen az ütőfelület nyélhez legközelebbi részén.  

 

2. változás 

Régi szabály: 

3.2.3.1. A játéktér téglalap alakú és nem lehet kisebb, mint 10 m hosszú, 5 m széles és 3 m magas. 

Kerekes székes játéknál a játéktér csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 8 m hosszú és 6 m 

széles. 

Helyette: 

3.2.3.1. A játéktér téglalap alakú és nem lehet kisebb, mint 10 m hosszú, 5 m széles és 3 m magas. 

Kerekes székes játéknál a játéktér csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 8 m hosszú és 5 m 

széles. 

 

3. változás 

Régi szabály: 

3.3.2.3.10. ha az ellenfelek hasonló mezt viselnek, és nem tudnak megegyezni, hogy ki fog cserélni, akkor sorsolással eldönti, 

hogy melyik játékos, páros vagy csapat köteles lecserélni a mezét. 

Helyette:  

3.3.2.3.10. szabálypont törlése 

Indoklás:  Hazai versenyen nem követelmény az eltérő színű mez viselete. 

 

 

 

4. változás 

Régi szabály: 

3.5.2.10. A főbíró kizárhatja a verseny további részéből azt a személyt, akit már kétszer piros lappal a 

játéktértől elküldtek a verseny folyamán. 

3.5.2.b. Egyéni versenyeken alkalmazott leléptetés csak az adott versenyszámra vonatkozik, következő 

versenyszámokra nem terjed ki. A további versenyszámokban történő indulásnak az eldöntése a 

főbíró jogköre. Ugyanazon versenyen történő ismételt leléptetés esetén a versenyzőt ki kell zárni a 

verseny hátralévő részéből. 



Helyette: 

3.5.2.10. A főbíró kizárhatja a verseny további részéből azt a személyt, akit már kétszer piros lappal a 

játéktértől elküldtek a verseny folyamán. 

3.5.2.b. Egyéni versenyeken alkalmazott leléptetés csak az adott versenyszámra vonatkozik, következő 

versenyszámokra nem terjed ki. A további versenyszámokban történő indulásnak az eldöntése a 

főbíró jogköre. Ugyanazon versenyen történő ismételt leléptetés esetén a versenyzőt ki kell zárni a 

verseny hátralévő részéből. 

Indoklás: A szabályt a 3.5.2.b. szabálypont részletesebben magyarázza. 

 

5. változás 

Régi szabály: 

3.5.2.f. A TOP 12 és a Húszak Bajnoksága küzdelmeiből törölni kell azt a versenyzőt, aki piros lapot 

vagy három sárga lapot gyűjt össze a verseny során. Az egyéni ranglista versenyeken továbbra is a 

versenybíró feladata annak eldöntése, hogy az egyik versenyszámban piros lapot kapott versenyző 

más versenyszámban folytathatja-e a versenyt. 

Helyette: 

3.5.2.f. Az egyéni ranglista versenyek - beleértve a TOP 12 és a Húszak Bajnokságát - küzdelmeiből 

törölni kell azt a versenyzőt, aki sárga, sárga-piros és 1 büntetőpont, sárga-piros és 2 

büntetőpont után piros lapot gyűjt össze a verseny során egy adott versenyszámban. A 

játékos a szerzett lapokat tovább viszi az adott versenyszámban. A páros versenyszámokban 

a páros két tagja egy egységként kezelendő. Az egyéni ranglista versenyeken a versenybíró 

feladata annak eldöntése, hogy az egyik versenyszámban piros lapot kapott versenyző más 

versenyszámban folytathatja-e a versenyt. 

Indoklás: Jelenleg az egyéni ranglista versenyeken nincs semmilyen szankciója a kapott büntető lapoknak és 

így nincs is fegyelmező értékük, mert tudják, hogy semmi nem jár érte. 

 (A versenyeken a mindenkori versenybíróság feladata a kapott büntetőlapok nyilván tartása.) 

 

6. változás 

Régi szabály: 

4.1.4.2.3. A csoport két legmagasabban rangsoroltjának – amennyiben ez nem sérti az azonos 

egyesületbeliek előrehozott fordulóira vonatkozó szabályt - az utolsó fordulóban kell 

találkozni.  

Helyette: 

4.1.4.2.3. A csoport két legmagasabban rangsoroltjának – amennyiben ez nem sérti az azonos 

egyesületbeliek előrehozott fordulóira vonatkozó szabályt - az utolsó fordulóban kell találkozni 

kivéve, ha a csoportból több játékos jut tovább. Két továbbjutó esetén a csoportban 

másodikként és harmadikként rangsoroltaknak kell az utolsó fordulóban mérkőzniük. 

Indoklás: Több továbbjutó esetén a továbbjutás szempontjából érdekeltek mérkőznek az utolsó 

fordulóban. 1 továbbjutó esetén az 1-2, 2 továbbjutó esetén a 2-3.  

 

  



7. változás 

Régi szabály: 

4.6.3. Páros versenyszámok kiemelésénél a párt alkotó versenyzők az adott versenyre érvényes 

rangsorbeli helyezésének összege dönt. Azonos összegnél a kiemelési helyet sorsolással kell 

eldönteni. 

Helyette: 

4.6.3. Páros versenyszámok kiemelésénél a párt alkotó versenyzők érvényes ranglistahelyezésük 

összege dönt. Azonos összegnél a kiemelési helyet sorsolással kell eldönteni. 

Indoklás: Ez a szabályozás jobban megfelel az ITTF szabályozásnak és könnyebben kezelhető. 

 

8. változás 

Régi szabály: 

6.2.3.4.  A nyílt ranglista versenyek főtáblája 32-es, amennyiben a nevezők száma eléri a 40 főt. Az egyes 

versenyszám 8 legmagasabb kiemeltje valamennyi korcsoportban selejtező mérkőzések nélkül 

kerül a főtáblára. A sorsolást úgy kell irányítani, hogy azonos szakosztály két legmagasabb 

kiemeltje ugyanabba a negyedbe ne kerüljön. 

Helyette: 

6.2.3.4.  A nyílt ranglista versenyek főtáblája 32-es, amennyiben a nevezők száma eléri a 40 főt. Ha a 

nevezők száma nem haladja meg az 56 főt, akkor az egyes versenyszám 8 legmagasabb 

kiemeltje valamennyi korcsoportban selejtező mérkőzések nélkül kerül a főtáblára. Ha a 

nevezők létszáma meghaladja az 56 főt, akkor az egyes versenyszám 16 legmagasabb 

kiemeltje valamennyi korcsoportban selejtező mérkőzések nélkül kerül a főtáblára. A 

sorsolást úgy kell irányítani, hogy azonos szakosztály két legmagasabb kiemeltje ugyanabba a 

negyedbe ne kerüljön. 

Indoklás: Az élversenyzők számára nagyobb megterhelést jelentett a 8 kiemeltes lebonyolítás. 

 

9. változás 

Régi szabály: 

6.2.3.7.3. A csoportok élére 40-nél kisebb összlétszámú nevezés esetén a legmagasabb kiemeltek, 40 főt 

elérő nevezéskor – a főtáblára kiemeltek miatt – az 1-8. utáni kiemeltek kerülnek kiemelésük 

sorrendjében. 

Helyette: 

6.2.3.7.3. A csoportok élére 40-nél kisebb összlétszámú nevezés esetén a legmagasabb kiemeltek, 40 főt 

elérő nevezéskor – a főtáblára kiemeltek miatt – az 1-8., 56 főt meghaladó nevezés esetén az 

1-16. utáni (lásd 6.2.3.4.) kiemeltek kerülnek kiemelésük sorrendjében. 

 

10. változás 

Régi szabály: 

5.1.2.4.  Azonos osztályban szereplő első- és második csapatok esetében amennyiben egy játékos a 

magasabban besorolt csapatban háromszor már játszott, a továbbiakban csak a magasabban 

besorolt csapatban szerepelhet. (Kivételt képez az Extra Liga, ahol a második csapatokra nincs 

ilyen korlátozás) Továbbá nem szerepeltethető ugyanaz ellen a csapat ellen mindkét csapat 

játékosaként ugyanaz a játékos. 



Helyette: 

5.1.2.4.  Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében, amennyiben egy játékos 

valamelyik csapatban már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban szerepelhet. Kivételt 

képez az Extra Liga, ahol a második csapatokra nincs ilyen korlátozás, de nem szerepeltethető 

ugyanaz ellen a csapat ellen mindkét csapat játékosaként ugyanaz a játékos. 

 

11. változás 

Régi szabály: 

5.1.3.7.  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. 

Helyette: 

5.1.3.2.  A szabálypont törlése. 

Indoklás: Duplikáció. Az 5.1.3.2. szabálypont ugyanezt szabályozza. 

 

12. változás 

Régi szabály: 

2.6.5. Amint az adogató feldobta a labdát szabad karját és kezét azonnal el kell vinnie a labda és a 

háló közötti térrészből. A labda és a háló közötti térrészt a labda, a háló és annak végtelen 

függőlegesen felfelé történő meghosszabbítása határozza meg. 

Új szabály: 

2.6.5. Amint az adogató feldobta a labdát szabad karját és kezét azonnal el kell vinnie a labda és a 

hálókészlet közötti térrészből. A labda és a hálókészlet közötti térrészt a labda, a hálókészlet 

és annak végtelen függőlegesen felfelé történő meghosszabbítása határozza meg. 

Indoklás:  Könnyebb értelmezés szempontjából javasoltuk a háló szó hálókészletre való cseréjét. 

 

13. változás 

Régi szabály: 

3.5.1.6. Hazai versenyeken a tanácsadó személyét nem kell megnevezni. A játékvezetőnek jogában áll 

az általa piros lappal büntetett tanácsadót kiküldeni a teremből. Amennyiben a kiküldött 

tanácsadó nem hajlandó elhagyni a játéktermet, játékosát vesztesnek kell nyilvánítani az adott 

mérkőzésen. Csapatmérkőzésen ez a mérkőzés félbeszakítását is jelenti. 

Új szabály: 

3.5.1.a. Ugyanaz a szabály. 

Indoklás: Hazai versenyszabály, így betű végződést kell neki adni. 

 

A szabálykönyv 6.2.3.7.1. szabálypontból törlésre kerülnek a 16, 20 és 24 csoportra vonatkozó részei, 

helyette visszakerülnek a 16 kiemelt esetére vonatkozó részek a szabálykönyvbe. 

 

Elfogadta az Elnöki Tanácsadó Testület és az Elnökség 2012. június 19-én. 


