
A versenyrendszer átalakítása 
 
A Szakmai és Edzőbizottság az elmúlt hónapok előkészítő munkája és sportági konzultációk 
során az alábbi javaslatot terjeszti elő az utánpótlás versenyrendszer módosítására: 
 

• A TOP12 és Húszak Bajnokság a túlterhelt versenynaptár miatt összevonásra kerülne 
és helyettük egy TOP24 Bajnokság kerülne megrendezésre. 

o Résztvevőit tekintve a versenyen a ranglista első 20 játékosa és a válogatott 
edzők által javasolt 4 meghívott – a négy meghívottból egy a rendező klub 
játékosa, amennyiben szeretne a rendező klub delegálni résztvevőt és egyébként 
egyetlen játékosa sem lenne jogosult a részvételre – venne részt (amennyiben 
nincsen meghívás, akkor a ranglistán sorban következő játékosok). 

o A lebonyolítás során előbb négy darab hat fős csoportban kezdődik a selejtező, 
majd innen a csoportok első két helyezettjei az 1-8., a 3-4. helyezettek a 9-16., 
az 5-6. helyezettek a 17-24. helyekért játszanak tovább körmérkőzéses 
rendszerben. A lebonyolítás mindvégig kiesők nélkül történik. 

o TOP 24 versenyen minden mérkőzés három nyert játszmára zajlana. 
• Az év során a tavaszi szezonban kerül megrendezésre a korosztályos OB, MOATSZ 

Kupa, és egy ranglistaverseny (Budapest Bajnokság), továbbá az UP Csapatbajnokság. 
Az őszi szezonban kerül megrendezésre a TOP24 Bajnokság, az évadnyitó 
ranglistaverseny és még egy további ranglistaverseny. 

• A ranglista versenyeken az ifjúságiaknál a teljes főtáblán, a serdülőknél a legjobb 8-tól 
kezdve 4 nyert szettre zajlódjanak a küzdelmek a főtáblán. Az újoncoknál és a serdülő 
főtábla első két körében három nyert szettre menjenek a mérkőzések. 

• Az év során 2 országos ranglistaversenyen legyen páros és 2 ranglistaversenyen egyes 
vigaszági verseny. 

• Az országos egyéni versenyben egyes versenyszámban a legjobb 16 között minden hely 
kerüljön kijátszásra, területi versenyen a legjobb 8 hely. (Kivéve U11-es korosztályban, 
ahol nincsen kijátszás. U13-ban pedig abban az esetben nem kerül rá sor, ha U13-as 
vigaszági versenyt rendeznek.) 

• A páros versenyek lebonyolítása körmérkőzéses selejtezős rendszerű legyen, 16-os 
főtáblával, ahol a legjobb 8 páros kiemelésre kerül. Ha a párosok létszáma 24, vagy 
annál kevesebb, akkor minden páros selejtezőt játszik, ahonnan a csoportelsők jutnak 
az egyenes kieséses főtáblára. 

• Az egyes vigaszági versenyszámban a selejtezőcsoportban kiesett és a bejátszótáblán 
kiesett játékosok indulhatnak el. A versenyszám két nyert szettre zajlik és egyenes 
kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A vigaszversenyben az első négy helyezett 
ranglistapontot kap. Területi versenyen a versenyrendező opcionálisan dönthet arról, 
hogy a feltételek lehetővé teszik-e vigaszverseny lebonyolítását a páros versenyszám 
megrendezése mellett. 

• Az OB lebonyolítása változatlan a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 
• Az UP csapatbajnokság a fiúknál területi selejtezős, felmenő rendszerben kerül 

megrendezésre, külön Kelet- és Nyugat-Magyarországon ill. Budapesten 1-1 
selejtezővel. A selejtezők 1-1 naposak minden korosztályban, így egy hosszú hétvége 
alatt lebonyolíthatóak. A selejtezőkből a négy legjobb csapat jut az országos döntőbe, 
ahol csatlakozik az előzetesen kiemelt 4 legerősebb csapathoz. Így 16 csapatos 
országos, két napos döntőre kerül sor, ahol 4 csoportba sorsolva selejtezőkkel kezdenek 
a csapatok. A selejtezőkből 2-2 csapat jut a legjobb 8 közé a főtáblára. 

• Az UP CSB a lányoknál változatlan marad, csak országos döntő lenne. 



• Az UP CSB lebonyolítási módja 3 fős csapat lenne az ifi EB szerinti lebonyolítási 
móddal minden korosztályban. 

• Az UP CSB-ben a csapatok kiemelésének módja ne a ranglistahelyezések, hanem a 
ranglistapontok összege alapján történjen. 

• Páros versenyszámokban a kiemelések módja szintén nem a ranglistahelyezések, hanem 
a ranglistapontok összege alapján történne. 

 
  



A javaslat által érintett szabálymódosulások 
 
EREDETI 
 
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 továbbra is a versenybíró feladata annak eldöntése, hogy az 
egyik versenyszámban piros lapot kapott versenyző más versenyszámban 
folytathatja-e a versenyt. 

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
3.5.2.f. Az egyéni ranglistaversenyek – beleértve a TOP 12 és a TOP 24 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 továbbra is a versenybíró feladata annak eldöntése, hogy az 
egyik versenyszámban piros lapot kapott versenyző más versenyszámban 
folytathatja-e a versenyt. 

 
  



EREDETI 
 
4.1.1.5. Az egyes versenyszámok lebonyolítási módját az adott versenyre vonatkozó 

szabályok, illetve a versenykiírás előírásai határozzák meg. Páros versenyszámok 
lebonyolítására a MOATSZ versenyein egytáblás kieséses rendszert kell alkalmazni. 

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.1.1.5. Az egyes versenyszámok lebonyolítási módját az adott versenyre vonatkozó 

szabályok, illetve a versenykiírás előírásai határozzák meg. Páros 
versenyszámok lebonyolítására a MOATSZ versenyein vagy egytáblás kieséses 
rendszert vagy selejtezőcsoportos és főtáblás kieséses rendszert kell alkalmazni. 

 
  



EREDETI 
 
4.1.2.1. 
 Veterán 
 Felnőtt 
Korcsoportok Junior 
 Utánpótlás Ifjúsági 
 Serdülő 
 Újonc 
 
 
 I. összevont évjárat 
Újonc  
 II. évjárat, akik a tárgyévet követően legalább további 2 évig újoncok 

maradnak. 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.1.2.1. 
 

Felnőtt, Veterán 
Korcsoportok U21  

Utánpótlás Ifjúsági (U18) 
Serdülő (U15) 
Újonc (U13) 

 

 

 

 

 

I. összevont korcsoport (U13) 
Újonc  

U12, akik a tárgyévet követően legalább további 1 évig újoncok 
maradnak 
 
U11, akik a tárgyévet követően legalább további 2 évig újoncok 
maradnak 
 

 40-49 évesek 
 50-59 évesek 
 60-64 évesek 
Veterán 65-69 évesek 
 70-74 évesek 
 75-79 évesek 
 80 év felettiek 
 
  



EREDETI 
 
4.1.2.4. 2010. január elsejétől a junior játékosnak 21, az ifjúsági játékosnak 18, a serdülőnek 

15, az újoncnak 12 éven alulinak kell lennie a versenyt megelőző év utolsó napján, 
december 31-én. 

 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.1.2.4. 2010. január elsejétől a junior játékosnak 21, az ifjúsági játékosnak 18, a serdülőnek 

15, az újoncnak 13 éven alulinak kell lennie a versenyt megelőző év utolsó napján, 
december 31-én. 

 
  



EREDETI 
 
4.1.4.1. Kieséses rendszerű, amelyen a vesztesek kiesnek a további játékból. Az ugyanabból 

a fordulóból kiesetteknek azonos a helyezési száma (két 3., négy 5., nyolc 9., 
helyezett stb.)  

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.1.4.1. Kieséses rendszerű, amelyen a vesztesek kiesnek a további játékból, amennyiben 

nem kerül kijátszásra minden helyezés. Az ugyanabból a fordulóból kiesetteknek 
azonos a helyezési száma ebben az esetben (két 3., négy 5., nyolc 9., helyezett stb.). 

 
  



MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT (ÚJ SZABÁLYPONT) 
 
4.1.4.1.5. A kieséses versenyek során a versenykiírásban szabályozott módon minden 

hely kijátszásra kerülhet. 
 
  



EREDETI 
 

4.4. A mérkőzések játszmái 

4.4.1. Három nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 
 a) a páros versenyszámokban 
 b) a csapatversenyek mérkőzésein 
 c) az újonc versenyszám valamennyi évjáratában, beleértve a főtábla mérkőzéseit 

is 
 d) az újonc és serdülő TOP 12 bajnokságban 
 e) serdülő korcsoport selejtezőiben 
 f) az újonc és serdülő Huszak Bajnokságán 
 g) a felnőtt és ifjúsági versenyek selejtezőjében, amennyiben körmérkőzéses 

rendszerben szervezik, 
4.4.2. Négy nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 
 a) felnőtt és ifjúsági korcsoportban a ranglista verseny egyes számának kieséses 

selejtezőiben 
 b) felnőtt, ifjúsági és serdülő korcsoportban a ranglista verseny egyes számának 

főtábláján 
 c) felnőtt és ifjúsági TOP 12 bajnokságon 
 d) ifjúsági Huszak Bajnokságán 
4.4.3. A MOATSZ által kiírt ranglistaversenyek főbírói –valamennyi korcsoportban- saját 

hatáskörben 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. 
4.4.4. A főbíró csak a résztvevők számának és a verseny egyéb feltételeinek ismeretében –

a lebonyolíthatóság szempontjaira figyelemmel- gyakorolhatja a 4.4.3 pontban 
részletezett hatáskörét. 

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 

4.4. A mérkőzések játszmái 

4.4.1. Két nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 
 a) a páros versenyszámok selejtezőiben, amennyiben a versenybíróság a 

résztvevők létszámának figyelembe vételével indokoltnak látja 
 b) vigaszversenyben. 

4.4.2. Három nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 
 a) a páros versenyszámokban a körmérkőzéses vagy egyenes kieséses 

selejtezőben illetve főtáblán 
 b) a csapatversenyek mérkőzésein 
 c) az újonc versenyszámok valamennyi évjáratában, beleértve a főtábla 

mérkőzéseit is 
 d) az újonc, serdülő és ifjúsági TOP 24 bajnokságban 
 e) serdülő korcsoport selejtezőiben és a főtáblán a legjobb 8 helyezettig 



  f) a felnőtt és ifjúsági versenyek selejtezőjében, amennyiben körmérkőzéses 
rendszerben szervezik, 

4.4.3. Négy nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 
 a) felnőtt és ifjúsági korcsoportban a ranglista verseny egyes számának 

kieséses selejtezőiben 
 b) felnőtt és ifjúsági korcsoportban a ranglista verseny egyes számának 

főtábláján és serdülő korcsoportban a legjobb 8-tól kezdve 
 c) felnőtt TOP 12 bajnokságon 
4.4.4. A MOATSZ által kiírt ranglistaversenyek főbírói –valamennyi korcsoportban- 

saját hatáskörben az alábbiakról dönthetnek: 
 - körmérkőzéses, vagy kieséses rendszerű lebonyolítás megválasztása 
 - a selejtezők két, három vagy négy nyert játszmás mérkőzésekkel történő 

lebonyolítása 
 - a körmérkőzéses selejtezők esetén az ajánlott csoportszámoktól való 

eltérésről, a mezőny létszámától függő csoportszám megválasztásával. 
4.4.5. A főbíró csak a résztvevők számának és a verseny egyéb feltételeinek 

ismeretében –a lebonyolíthatóság szempontjaira figyelemmel- gyakorolhatja a 
4.4.4 pontban részletezett hatáskörét. 

 
  



EREDETI 
 
4.5.5. TOP-12 (felnőtt – A és kvalifikációs -, ifjúsági, serdülő, újonc) és Huszak 

Bajnokságokon tartalék játékosokat kell besorolni azok helyett, akik a kezdési 
időpont előtt 15 perccel érvényes versenyzési engedélyükkel nem jelentkeznek a 
versenybíróságnál. 

 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.5.5. TOP-12 (felnőtt – A és kvalifikációs) és TOP 24 Bajnokságokon (ifjúsági, serdülő, 

újonc) tartalék játékosokat kell besorolni azok helyett, akik a kezdési időpont előtt 
15 perccel érvényes versenyzési engedélyükkel nem jelentkeznek a 
versenybíróságnál. 

 
  



EREDETI 
 
4.6.3. Páros versenyszámok kiemelésénél a párt alkotó versenyzők érvényes 

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

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.6.3. Páros versenyszámok kiemelésénél a párt alkotó versenyzők érvényes 

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

 
  



EREDETI 
 
4.6.5. Kivételes esetekben (szülés, sérülés miatti versenykihagyás, stb.) a MOATSZ 

jogosult egyes versenyzőknek játékerejüknek megfelelő kiemelési helyet adni. 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.6.5. Kivételes esetekben (szülés, sérülés miatti versenykihagyás, stb.) a MOATSZ 

jogosult egyes versenyzőknek játékerejüknek megfelelő kiemelési helyet, páros 
versenyszám esetén kiemelési pontszámot adni. 

 
  



EREDETI 
 
4.6.8. A leggyakrabban alkalmazott versenytabellák kiemelési helyei: 
  
 32-es tabella 64-es tabella 
 Kiemelés Rajthely Rajthely 
 1. 1. 1. 
 2. 32. 64. 
 3-4. 16.,17. 32.,33. 
 5-8. 8.,9.,24.,25. 16.,17.,48.,49. 
 9-16. 4.,5.,12.,13., 8.,9.,24.,25., 
  20.,21.,28.,29. 40.,41.,56.,57 
A 3-4., az 5-8. és a 9-16. kiemelteket sorsolni kell a táblázatban megadott rajthelyekre. 
 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
4.6.8. A leggyakrabban alkalmazott versenytabellák kiemelési helyei: 
  
 16-os tabella 32-es tabella 64-es tabella 
 Kiemelés Rajthely Rajthely Rajthely 
 1. 1. 1. 1. 
 2. 16. 32. 64. 
 3-4. 8.,9. 16.,17. 32.,33. 
 5-8. 4.,5.,12.,13. 8.,9.,24.,25. 16.,17.,48.,49. 
 9-16.  4.,5.,12.,13., 8.,9.,24.,25., 
   20.,21.,28.,29. 40.,41.,56.,57 
A 3-4., az 5-8. és a 9-16. kiemelteket sorsolni kell a táblázatban megadott rajthelyekre. 
 
  



EREDETI – JAVASLAT SZERINT TÖRLENDŐ 
 
5.2.4. Egy-egy korcsoportban szakosztályonként (nemenként) maximálisan 3 csapat 

indítható. 
 
  



EREDETI 
 
5.2.11. A csapatbajnokság kieséses rendszerű, egy főtábla alkalmazásával bonyolódik. A 

négy legmagasabban rangsorolt csapatot a tábla legmagasabb kiemelt helyeire kell 
besorsolni. A többi csapatot úgy kell besorsolni, hogy a kiemelt csapatoknál üresen 
hagyott helyekre játszanak be. Amennyiben a csapatok száma indokolttá teszi a 
főbíró hatásköre eldönteni, hogy a csb. lebonyolítása csoportos körmérkőzéssel 
történjen. A kiemeltek csoportokban történő részvétele esetén a csoportokból az első 
helyezett jut tovább az egyenes kieséses főtáblára. 

 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
5.2.10. A csapatbajnokság kieséses rendszerű, egy főtábla alkalmazásával bonyolódik. A 

négy legmagasabban rangsorolt csapatot a tábla legmagasabb kiemelt helyeire kell 
besorsolni. A többi csapatot úgy kell besorsolni, hogy a kiemelt csapatoknál üresen 
hagyott helyekre játszanak be. Amennyiben a csapatok száma indokolttá teszi a 
főbíró hatásköre eldönteni, hogy a csb. lebonyolítása csoportos körmérkőzéssel 
történjen. A kiemeltek csoportokban történő részvétele esetén a csoportokból az első 
vagy első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses főtáblára. 

 
 
  



EREDETI 
 
5.2.12. A csapatok kiemelését a csapatot alkotó legmagasabb rangsorolású játékosok 

helyezésének összege határozza meg az érvényes kiemelési rangsor alapján. A listán 
nem szereplőket az utolsó rangsorolt +1 helyezési számmal kell figyelembe venni a 
kiemelésnél. 
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5.2.12. A csapatok kiemelését a csapatot alkotó három legmagasabb rangsorolású játékos 

ranglistapontszámának összege határozza meg az érvényes kiemelési rangsor 
alapján. A ranglistán nem szereplőket nulla ponttal kell figyelembe venni a 
kiemelésnél. 

 
  



EREDETI 
 
6.1.2. A versenyek közül az országos egyéni bajnokságokat és a TOP-12 bajnokságokat a 

Magyar Asztalitenisz Szövetség rendezi korosztályonként különbontva, kivételt 
képez az Ifjúsági és Serdülő Bajnokság, amely együtt kerül megrendezésre. A többi 
országos ranglista verseny rendezőjét a MOATSZ jelöli ki. A rendezők saját 
hatáskörükben dönthetnek társrendezők esetleges igénybevételéről.  
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6.1.2. Az országos ranglistaversenyeket a Magyar Asztalitenisz Szövetség rendezi 

korosztályonként különbontva, kivételt képez az Ifjúsági és Serdülő Bajnokság, 
amely együtt kerül megrendezésre. A Magyar Asztalitenisz Szövetség dönthet az 
országos ranglistaverseny rendezőjének kijelöléséről. A rendezők saját 
hatáskörükben dönthetnek társrendezők esetleges igénybevételéről.  

 
  



EREDETI 
 
6.2.1.  Indulók 
A versenyszámokban létszámkorlátozás nincsen. Az országos egyéni bajnokság és a TOP 12 
Bajnokság valamennyi korcsoportjában csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárok 
indulhatnak. A MOATSZ Kupán és az utánpótlás csapatbajnokságokon a magyar 
állampolgárságú és játékjogosultságú versenyzők mellett az a külföldi játékos is elindulhat, aki 
hazai sportegyesület tagja és hazai közoktatási intézmény tanulója. A többi nyílt ranglista 
versenyen nem magyar állampolgárságú, illetve játékjogosultságú játékosok is részt vehetnek, 
függetlenül attól, hogy a verseny az év melyik hónapjában kerül megrendezésre. 
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6.2.1.  Indulók 
A versenyszámokban létszámkorlátozás nincsen. Az országos egyéni bajnokság a TOP 12 
Bajnokság és a TOP 24 Bajnokság valamennyi korcsoportjában csak magyar 
játékjogosultságú magyar állampolgárok indulhatnak. A MOATSZ Kupán és az utánpótlás 
csapatbajnokságokon a magyar állampolgárságú és játékjogosultságú versenyzők mellett az a 
külföldi játékos is elindulhat, aki hazai sportegyesület tagja és hazai közoktatási intézmény 
tanulója. A többi nyílt ranglista versenyen nem magyar állampolgárságú, illetve 
játékjogosultságú játékosok is részt vehetnek, függetlenül attól, hogy a verseny az év melyik 
hónapjában kerül megrendezésre. 
 
  



EREDETI 
 
6.2.2. Játszmák száma 
Valamennyi korcsoportban a páros versenyszámok mérkőzései 3 nyert játszmáig tartanak, az 
egyes versenyszámok mérkőzésein a játszmák számát a szabálykönyv 4.4.1 és 4.4.2 pontjai 
határozzák meg. 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
6.2.2. Játszmák száma 
Valamennyi korcsoportban a páros versenyszámok mérkőzései 3 nyert játszmáig tartanak – 
kivéve a szabálykönyv 4.4.1.-es pontja szerinti helyzetet –, az egyes versenyszámok 
mérkőzésein a játszmák számát a szabálykönyv 4.4.2 és 4.4.3 pontjai határozzák meg. 
 
  



EREDETI 
 
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. 

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
6.2.3.3.  Az újonc korcsoportban az országos egyéni bajnokság selejtezőit csoportos 

körmérkőzéses formában kell lebonyolítani. A többi újonc ranglista versenyt 
legalább két évjáratban kell megrendezni (összevont (U13) és a két évvel 
fiatalabbaknak kiírt újonc U11-es évjárat). Az újonc összevont korcsoport (U13) 
és az U11-es évjárat selejtezőit lehetőleg csoportos körmérkőzéses formában kell 
bonyolítani. A MOATSZ engedélyével az U12-es évjárat versenye elhagyható 
abban az esetben, ha a lebonyolításra a feltételek nem adottak. 

 
  



MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT – ÚJ SZABÁLYPONTOK 
 
6.2.3.8. Nyílt ranglistaversenyek vigaszversenye 
6.2.3.8.1. Nyílt ranglistaversenyen vigaszverseny rendezhető azoknak a játékosoknak, 

akik a körmérkőzéses vagy egyenes kieséses selejtező során nem jutottak a 
főtáblára. A vigaszversenyben nem kötelező részt venniük az arra 
jogosultságot szerzőknek. 

6.2.3.8.2. A vigaszverseny lebonyolítása egyenes kieséses rendszerű és minden 
mérkőzés két nyert játszmára történik. 

 
  



EREDETI 
 
6.2.4. Hazai ranglista versenyek páros versenyszámai 
 6.2.4.1. Páros versenyszámokat a hazai országos ranglista versenyeken felnőtt, ifjúsági és 

serdülő korcsoportokban rendeznek. A páros versenyszámokban 16 pár feletti 
indulólétszám esetén 8 párost kell kiemelni.  

6.2.4.2. A páros versenyszámok lebonyolítására vonatkozó előírásokat az “Általános 
versenyszabályok” tartalmazzák. 

 
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
6.2.4. Hazai ranglista versenyek páros versenyszámai 
 6.2.4.1. Páros versenyszámokat a hazai országos ranglista versenyeken felnőtt, junior, 

ifjúsági és serdülő korcsoportokban rendeznek. A páros versenyszámokban 16 
pár feletti indulólétszám esetén 8 párost kell kiemelni, amennyiben egyenes 
kieséses rendszerű a lebonyolítás.  

6.2.4.2. Országos Bajnokságon a páros versenyszámokat egyenes kieséses rendszerben 
kell lebonyolítani, melyre vonatkozó előírásokat az „Általános 
versenyszabályok” tartalmazzák. 

6.2.4.3. Ha a páros versenyszám nyílt ranglistaversenyen körmérkőzéses selejtezővel 
kerül lebonyolításra, akkor 16-os főtáblát kell alkalmazni, ahol a versenyszám 
8 legmagasabb kiemeltje selejtező mérkőzések nélkül kerül a főtáblára. 

 A selejtező csoportok élére az 1-8. utáni kiemeltek kerülnek kiemelésük 
sorrendjében. 

 Az 1-4. csoportok első helyezettjeit a főtábla 5-8. kiemeltjeihez kell 
hozzásorsolni. A többi csoportelső az 1-4. helyezettekhez kerül besorsolásra. Ha 
kevesebb, mint 8 csoport van, akkor az 1-8. kiemeltek közül automatikusan a 
legjobb nyolc közé jut annyi kiemelt, ahányhoz nem jut csoport második – a 
kiemelési sorrend alapján a legmagasabban rangsorolttól kezdve. 

 Ha a páros versenyszám körmérkőzéses selejtezővel kerül lebonyolításra és 24 
vagy kevesebb induló van, akkor minden párosnak selejtezőt kell játszania. 
Ebben az esetben a versenybíróság dönt arról, hogy hány selejtezőcsoporttal 
bonyolítja le a versenyt és 8-as vagy 16-os főtáblát alkalmaz-e. 

 A selejtezőcsoportok mérkőzései 3 nyert játszmáig tartanak, kivéve, ha az 
indulók számának figyelembe vételével a versenybíróság 2 nyert játszmás 
lebonyolítási formáról dönt. 

 
  



EREDETI 
 
6.3. ORSZÁGOS TOP-12 BAJNOKSÁGOK 
 
Országos TOP-12 Bajnokságot felnőtt, ifjúsági, serdülő és újonc korcsoportban, férfi és női, 
illetve fiú és leány versenyszámokban rendeznek évente.  
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6.3. ORSZÁGOS TOP-12 BAJNOKSÁGOK 
 
Országos TOP-12 Bajnokságot felnőtt korcsoportban, férfi és női versenyszámokban 
rendeznek évente.  
 
  



EREDETI – JAVASLAT SZERINT TÖRLENDŐ 
 
6.3.3. Ifjúsági , serdülő és újonc TOP-12 Bajnokság  
6.3.3.1. Rendezője a MOATSZ, vagy az általa megbízott területi szövetség vagy egyesület. 
6.3.3.2. Évente kell megrendezni a tavaszi idényben kétnapos verseny keretében.   
6.3.3.3. Indulásra jogosultak: az érvényes kiemelési rangsor – külföldi állampolgárságúak, 

illetve játékjogosultságúak nélkül összeállított kiemelési rangsor - 1-10. helyezettje, 
valamint az elnökség által kijelölt személy (technikai igazgató, vagy utánpótlás 
válogatott edző) által meghívott további két versenyző. (Amennyiben nem jelölnek 
meghívott versenyzőt, úgy a rangsoron sorrendben következő versenyzők 
jogosultak indulni.) Tartalékok: a rangsorban soron következő, legfeljebb hat 
versenyző. A versenyen csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárságú 
játékosok indulhatnak. 

6.3.3.4. A nevezési díjat a mindenkori elnökségi határozat szabja meg.  
6.3.3.5. A sorsolást a TOP-12 Bajnokság versenybírósága végzi. A résztvevőket két hatfős 

csoportba (A-, B-csoport) sorolják úgy, hogy az azonos egyesületbeliek lehetőleg 
azonos csoportba kerüljenek. 

6.3.3.6. A lebonyolítás rendje 
6.3.3.6.1. Az ifjúsági és fiú és leány TOP-12 bajnokságon valamennyi mérkőzés 4 nyert 

játszmáig, míg a serdülő és az újonc TOP-12 Bajnokság három nyert játszmáig 
tart és speciális körmérkőzéses rendszerben kerül lebonyolításra. Az első 
versenynapon előbb az 1-4. fordulót bonyolítják le, majd szünetet követően az 5-
7. fordulókat bonyolítják le, míg a második versenynapon a 8-11. fordulókat. Az 
1-5. fordulókat a “Függelék” hat indulóra vonatkozó sorsolási táblázata alapján 
játsszák, a 6-11. fordulókban az „A” és a „B” csoport tagjai játszanak egymással  
az  alábbi (6.1 ont alatti) táblázat szerint úgy, hogy az 1-5. fordulók eredményei 
alapján a legjobbnak bizonyultak az utolsó fordulóban találkozzanak. 
 

 
6.1. Táblázat az ifjúsági, serdülő és újonc TOP-12 bajnokságok második szakaszának 
lebonyolítására 
 
 
 
 1. napi helyezések VI. V. IV. III. II. I. 
 
 
 “B” csoport 
 
 
 “A”csoport 
 

I. 1  6 2  1 3   2 4  4 5  5 6  3 
 

II. 6  2 1  5 2  6 3  1 4  3 5  4 
 

III. 5  3 6  1 1  4 2  5 3  6 4  2 
 
 IV. 4  1 5  2 6  6 1  3 2  4 3  5 
 



IV. 3  4 4  6 5  1 6  5 1  2 2  3 
 
 VI. 2  2 3  3 4  5 5  6 6  4 1  1 
 

Megjegyzés: a vastagon szedett számok a fordulók sorszámát, a mellettük lévő 
számok az asztalszámozást jelentik. 

6.3.3.6.2. A végső sorrendet a győzelmek száma határozza meg. Egyenlő számú győzelmet 
elért versenyzők között a sorrendet az egymás ellen elért eredmény határozza 
meg győzelem-játszmaarány-poénarány sorrendben.  

6.3.3.6.3. Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a mérkőzéseknek több 
mint a felét mérkőzés kihagyása nélkül lejátszotta (befejezte). A további, le nem 
játszott mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél javára kell írni. 
Amennyiben egy résztvevő valamely mérkőzésen nem áll ki, vagy azt közben 
feladja, úgy valamennyi további mérkőzését feladottnak kell tekinteni. A nem 
értékelhető eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit meg kell 
semmisíteni. 

 
  



EREDETI 
 
6.4. HUSZAK BAJNOKSÁGA 
 
6.4.1. Huszak bajnokságot ifjúsági, serdülő és újonc korcsoportban, fiú- és leány 

versenyszámokban rendeznek. 
6.4.2. A bajnokságban az érvényes kiemelési rangsor 1-20. helyezettje, öt meghívott, 

távolmaradások esetén a tartalékként meghívott és benevezett játékosok –
rangsorolásuk sorrendjében- vehetnek részt. Amennyiben nem jelölnek meghívott 
versenyzőt, úgy a rangsorban sorrendben következők jogosultak indulni. Ha az 
indulásra jogosultságot eldöntő kiemelési helyen holtverseny adódna, úgy a 
holtversenyben állók valamennyien jogosultak a versenyen való indulásra, ez esetben 
a hátsó csoport(ok) létszámát 6 fősre kell növelni. 

6.4.3. A bajnokság selejtezői 5 db öt fős csoportban, körmérkőzéses rendszerben folynak. 
6.4.3.1. A mezőny 5 legmagasabb rangsoroltját kell a csoportok első helyére beírni. 
 A csoportok  2. rajthelyére a 6-10. rangsoroltakat, 
  3. rajthelyére a 11-15. rangsoroltakat, 
  4. rajthelyére a 16- 20. rangsoroltakat, 
  5. rajthelyére a 21-25. rangsoroltakat kell sorsolni. 

A sorsolást úgy kell irányítani, hogy azonos egyesületbeliek közül 2 fő csak ötnél 
nagyobb létszám, 3 fő csak tíznél nagyobb létszám esetén kerülhessen ugyanabba 
a csoportba. Ennek a besorolási elvnek kell érvényesülni 15-nél több azonos 
egyesületbeli indulása esetén is. 

6.4.4. A selejtező csoportok 1-2. helyezettjei az 1-10. helyért, 3-4. helyezettjei a 11-20. 
helyért játszanak tízes kört. A selejtezők 5. és esetleges további helyezettjei a további 
játékból kiesnek.  

6.4.5. A tízes körökbe beszámítanak a selejtezőben elért egymás elleni eredmények. 
6.4.6. A selejtezőből továbbjutottak a versenykiírásban meghatározott rend szerint játsszák 

le mérkőzéseiket. 
Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az “Általános versenyszabályok”, 
valamint a versenykiírásban foglaltak az irányadók. 

6.4.7.  Az ifjúsági fiú és leány Húszak bajnokságán valamennyi mérkőzés négy, míg a 
serdülő és újonc Húszak bajnokságán három nyert játszmáig tart.  

 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
6.3.3. ORSZÁGOS TOP 24 BAJNOKSÁG 
 
6.3.1. Rendezője a MOATSZ, vagy az általa megbízott területi szövetség vagy 

egyesület. Évente kell megrendezni az őszi idényben kétnapos verseny 
keretében. 

6.3.2. A nevezési díjat a mindenkori elnökségi határozat szabja meg. 
6.3.3. TOP 24 bajnokságot ifjúsági, serdülő és újonc korcsoportban, fiú- és leány 

versenyszámokban rendeznek. 
6.3.4. A sorsolást a TOP 24 Bajnokság versenybírósága végzi. A bajnokságban az 

érvényes kiemelési rangsor 1-20. helyezettje, valamint az elnökség által kijelölt 
személy (sportigazgató, utánpótlás szakágvezető vagy utánpótlás válogatott 
edző) által meghívott további négy versenyző. Amennyiben nem a MOATSZ, 
hanem a MOATSZ által kijelölt rendező egyesület szervezi a versenyt, akkor a 
rendező egyesület számára biztosítani kell egy játékosának indulását a négy 



meghívott között abban az esetben, ha más játékosa egyébként nem jogosult 
indulni a versenyen. (Amennyiben nem kerül kijelölésre meghívott versenyző, 
úgy a rangsoron sorrendben következő versenyzők jogosultak indulni.) 
Tartalékok: a rangsorban soron következő, legfeljebb hat versenyző. A 
versenyen csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárságú játékosok 
indulhatnak. Ha az indulásra jogosultságot eldöntő 20. kiemelési helyen 
holtverseny adódna, úgy a holtversenyben állók valamennyien jogosultak a 
versenyen való indulásra, ez esetben a meghívható versenyzők létszáma 
csökken. 

6.3.5. A bajnokság selejtezői 4 db hat fős csoportban, körmérkőzéses rendszerben 
folynak. 

6.3.6.1. A mezőny 4 legmagasabb rangsoroltját kell a csoportok első helyére beírni. 
 A csoportok  2. rajthelyére az 5-8. rangsoroltakat, 
  3. rajthelyére a 9-12. rangsoroltakat, 
  4. rajthelyére a 13- 16. rangsoroltakat, 
  5. rajthelyére a 17-20. rangsoroltakat, 
  6. rajthelyére a 21-24. rangsoroltakat kell sorsolni. 

A sorsolást úgy kell irányítani, hogy azonos egyesületbeliek közül 2 fő csak 
négynél nagyobb létszám, 3 fő csak nyolcnál nagyobb létszám esetén 
kerülhessen ugyanabba a csoportba. Ennek a besorolási elvnek kell 
érvényesülni 12-nél, 16-nál és 20-nál több azonos egyesületbeli indulása 
esetén is. 

6.3.7. A selejtező csoportok 1-2. helyezettjei az 1-8. helyért, 3-4. helyezettjei a 9-16. 
helyért, 5-6. helyezettjei a 17-24. helyért játszanak nyolcas kört. 

6.3.8. A nyolcas körökbe beszámítanak a selejtezőben elért egymás elleni eredmények. 
6.3.9. A selejtezőből továbbjutottak a versenykiírásban meghatározott rend szerint 

játsszák le mérkőzéseiket. 
Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az “Általános versenyszabályok”, 
valamint a versenykiírásban foglaltak az irányadók. 

6.3.10.  Az ifjúsági, serdülő és újonc fiú és leány TOP 24 bajnokságon valamennyi 
mérkőzés három nyert játszmáig tart.  

 
 


