Szabályváltozás
ITTF szabálymódosítás:
2.6.6.

2.6.6.1.

A játékos felelőssége úgy adogatni, hogy a játékvezető vagy az asszisztens
játékvezető elégedett legyen az adogató szabály betartásával és mindkettő
eldöntheti, hogy az adogatás szabályos-e.
Ha a játékvezető vagy az asszisztens játékvezető nem biztos az adogatás
szabályosságát illetően, akkor első alkalommal a mérkőzés során új
labdamenetet rendelhet el és figyelmezteti az adogató játékost; de ha a játékos
vagy partnere soron következő szervái nem teljesen tiszták, akkor
szabálytalannak kell ítélni őket.

2.10.1. Amennyiben a labdamenetet nem kell megismételni, a játékos pontot szerez
2.10.1.6.
ha az ellenfél szándékosan kétszer egymás után beleüt a labdába.
2.10.1.13. Amennyiben mindkét játékos vagy páros kerekes székben ül
mozgáskorlátozottság miatt, és
2.10.1.13.1.
az ellenfele nem érintkezik megfelelően a combja alsó felével a székkel
vagy a párnákkal, amikor a labdát megüti;
2.10.1.13.2.
az ellenfele megérinti a játékfelületet bármelyik kezével, mielőtt megütné
a labdát;
2.10.1.13.3.
az ellenfele lábtámasza vagy lába megérinti a talajt poén közben.
2.10.1.14. ahogy a játékrendnél (2.8.3.) meg van határozva.
2.15. Az időjáték
2.15.2. Az időjátékot nem lehet bevezetni, ha a játszmában már 18 poént lejátszottak.
2.15.3. Ha a labda játékban van az idő lejártakor, a játékvezetőnek félbe kell
szakítania a játékot, majd a játék folytatásakor ugyanaz a játékos adogat, aki
a félbeszakított labdamenetben adogatott; ha a labda nincs játékban az
időjáték bevezetésekor, a játék folytatásakor az a játékos adogat, aki az előző
labdamenetben fogadott.
2.15.5. Az időjáték bevezetése nem változtatja meg a meccsen az adogató és fogadó
rendjét (2.13.6.).
3.2.1 fejezet az alábbival bővült:
3.2.1.4.

A kerekes székes versenyen az asztal lábának legalább 40cm-re kell lennie az
alapvonaltól.

3.2.3. fejezet
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 méter hosszú és 6 m széles.
3.2.3.8. A padlóborítás nem lehet világos színű, sem fényesen tükröződő, nem lehet
csúszós, borítása nem lehet tégla, beton, kő vagy kerámia; de kerekes székes
versenyen a padló beton is lehet.

3.4.2. fejezet
3.4.2.4. Ha a játékvezető másképp nem rendelkezik, a játékosoknak a szünetek alatt az
asztalon kell hagyniuk az ütőiket. Minden esetben, ha az ütő a játékos kezéhez
van erősítve, a játékvezetőnek engednie kell, hogy a játékos elvihesse magával
az engedélyezett szünetek alatt.

MOATSZ szabálymódosítás:
133/2010. Eln.hat. számú határozat a Szabálykönyv módosításáról
Az elnökség – kikérve az edző bizottság véleményét – a Szabálykönyvben az alábbi
módosításokat fogadta el:
1. A Szabálykönyv 6.2.3.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
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.
2. A Szabálykönyv 6.2.3.7.1. pontja helyébe a következő rendelkezések kerülnek:
6.2.3.7.1. A selejtező mezőnyét a benevezettek számától függően 8, 12 , 16, 20 vagy 24
csoportba ajánlott sorsolni, az egyes csoportokba besorolhatók száma korlátlan.
Az 1-8. csoportok győzteseit a főtábla 9-16. kiemelt helyeire kell sorsolni. A sorsolást úgy
kell irányítani, hogy azonos szakosztály két legmagasabb kiemeltje – figyelembe véve a
főtáblára már besorsolt 8 kiemeltet is - ugyanabba a negyedbe ne kerüljön.
További sorsolási rend:
8 csoport esetén a csoportok második helyezettjeit a főtábla a 9-16. kiemeltjeihez kell
hozzásorsolni. Az azonos csoportból feljutó játékosok nem találkozhatnak a főtábla első
fordulójában. A csoport harmadikakat a főtábla 1-8 kiemeltjeihez kell hozzásorsolni.
12 csoport esetén a 9-12. csoportok győztesei a 9-16. kiemeltekhez (közülük 4-hez) kell
hozzásorsolni. A csoport másodikak (12 játékos) a maradék helyekre lesznek besorsolva.
Az azonos csoportból feljutó játékosok nem találkozhatnak a főtábla első fordulójában.
16 csoport esetén a 9-16. csoportok első helyezettjeit a 9-16. kiemelt helyekhez (azaz az
első 8 csoportgyőzteshez) kell besorsolni. Az összes csoportmásodik bejátszást játszik. A
bejátszásnál ugyanazon szakosztály két játékosa nem mérkőzhet egymással. A bejátszás
során győztes játékosokat az 1-8. kiemeltekhez kell besorsolni.
20 csoport esetén is az 1-8 csoport győzteseit a 9-16 kiemelt helyekre kell besorsolni. A 916 csoport győzteseit ezekhez kelé besorsolni. A 17-20. csoportok győzteseit a az 5-8

kiemeltekhez kell besorsolni. Az 1-4 kiemelthez 4 szerencsés második helyezettet kell
besorsolni.
24 csoport esetén is az 1-8 csoport győzteseit a 9-16 kiemelt helyekre kell besorsolni. A 916 csoportok győztesei ezekhez lesznek besorsolva. A 17-24. csoportok győzteseit a az 1-8
kiemeltekhez kell besorsolni.
Amennyiben egy csoport kiemeltje nincs jelen a csoportot a további sorsolások
szempontjából utolsónak (ill. több ilyen csoport esetén utolsó csoportokként) kell
figyelembe venni. Helyettük azok a soron következő legalacsonyabb számozású csoport(ok) első helyezettjei részesülnek a kedvezményes továbbjutásban, akiknek a
csoportjában az első helyre kiemelt versenyző is részt vett.
3. A Szabálykönyv 6.2.3.7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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.
4. A Szabálykönyv 4.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.4.3. A MOATSZ által kiírt ranglistaversenyek főbírói –valamennyi korcsoportbansajáthatáskörben az alábbiakról dönthetnek:
- körmérkőzéses, vagy kieséses rendszerű lebonyolítás megválasztása
- a selejtezők három nyert játszmás mérkőzésekkel történő lebonyolítása
- a körmérkőzéses selejtezők esetén az ajánlott csoportszámoktól való eltérésről, a
mezőny létszámától függő csoportszám megválasztásával.
5. A Szabálykönyv 6.1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.1.6. A benevezett versenyző távolmaradása esetén:
— ha a távolmaradó az 1-8. között kiemelt és a főtáblára besorsolták, a nevezési díj
tízszeresét,
— ha a távolmaradó valamelyik csoport kiemeltje, akkor a nevezési díj ötszörösét
fizeti be a MOATSZ számlájára a nevező egyesület.
A rendelkezés az egyesület által nevezett külföldi állampolgárokra is vonatkozik.
Kivételes esetekben, amikor a távolmaradást elháríthatatlan akadályok okozzák, a
MOATSZ a büntető összeget elengedheti.
6. A Szabálykönyv 3.5.2.4. és 3.5.2.5. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
3.5.2.4. Ha egy játékos, aki ellen már összesen 3 büntetőpontot ítéltek ugyanazon az
egyéni, vagy csapatmérkőzésen, de tovább folytatja a fegyelmezetlenséget, a
játékvezetőnek félbe kell szakítania a játékot, és jeleznie kell az esetet a főbírónak.
A csapatbajnoki mérkőzésen vagy ahol nincs külön főbíró a játékvezető saját
hatáskörében jogosult a játékos leléptetésére.

3.5.2.5. Ha a játékos kicseréli az ütőjét a mérkőzés folyamán anélkül, hogy az
tönkrement volna, a játékvezető felfüggeszti a mérkőzést és jelenti a főbírónak az
eseményt.
A csapatbajnoki mérkőzésen vagy ahol nincs külön főbíró a játékvezető saját
hatáskörében jogosult a játékost leléptetni az adott mérkőzésről.
7. A Szabálykönyv 6.2.3.2. és 6.2.3.3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
6.2.3.2. A ranglistaversenyek selejtezőit csoportos körmérkőzéses rendszerben kell
lebonyolítani, de a selejtező tábla kieséses rendszerben is megrendezhető, ha a
lebonyolíthatóság (létszám, játékfeltételek) ezt indokolja.
6.2.3.3. Az újonc korcsoportban az országos egyéni bajnokság selejtezőit többcsoportos
körmérkőzéses formában kell lebonyolítani. A többi újonc ranglista versenyt legalább
két évjáratban kell megrendezni (összevont és a két évvel fiatalabbaknak kiírt újonc II.
évjárat). Az újonc összevont korcsoport és a II. évjárat selejtezőit lehetőleg
többcsoportos körmérkőzéses formában kell bonyolítani. A ranglistába és a rangsorba
csak az összevont korcsoport eredményei számítanak. A MOATSZ engedélyével a II.
évjárat versenye elhagyható.
8. A Szabálykönyv 6.2.3.5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.2.3.5.3. A főtáblára áthelyezett versenyzőkre ugyanaz a szabály érvényes, amely a
selejtező tábla egyéb továbbjutóira. Így az azonos egyesületbeliek egymás elleni
védettsége nem vonatkozik rájuk. Több áthelyezés esetén nyílt sorsolás dönti el, hogy a
szabaddá vált helyek közül ki hová kerüljön. A további sorsolásnál figyelembe kell
venni, hogy az azonos csoportból feljutó játékosok nem találkozhatnak egymással a
főtábla első fordulójában.
9. A Szabálykönyv 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.3. Az utánpótlás pontversenynél az újonc II. korcsoport eredményei nem, csak az
összevont korcsoport számítandó be a pontszámításba.
10. Ez a határozat 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő
bajnokság során is alkalmazni kell. A jelen határozatot a MOATSZ honlapján is közzé
kell tenni.

