
           

Magyarország 2018/2019. évi 

NB –s férfi és női 

asztalitenisz csapatbajnoksága rájátszásának (Final Four) 

versenykiírása  

 
 

 
1. A rájátszás célja: 

A 2018/2019. évi Extra Liga osztályú csapatbajnokság bajnoki címeinek és helyezéseinek 

eldöntése. 

 

2. A rájátszás helye és ideje: 

OPAL Asztalitenisz Csarnok (9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 2.). 

2019. június 1-2. 

 

3. A rájátszás rendezője: 

CVSE Swietelsky JUFA HOTELS 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

      Főbíró: Kékedi Tibor 

                                    

4. A rájátszás lebonyolításának időrendje: 

 

Június 1, szombat 

10.50 óra Ünnepélyes megnyitó 

11.00 óra Elődöntők: a csb. alapszakaszának 1-4. helyezett csapatai játszanak mindkét 

nemben 

15.00 óra Elődöntők: a csb. alapszakaszának 2-3. helyezett csapatai játszanak mindkét 

nemben 

 

Június 2., vasárnap 

10.00 óra 3. helyezést eldöntő mérkőzések mindkét nemben 

15.00 óra a női és férfi csb. döntői  

 

5. A rájátszás résztvevői: 

 

Nők: 

Szekszárd AC I. 

Budaörs 2i SC 

Budapesti Erdért SE 

Statisztika PSC I. 

 

Férfiak: 

PTE PEAC-Kalo Méh I. 

BVSC-Zugló I. 

Celldömölki VSE-Swietelsky JUFA HOTELS I. 

HED LAND SE Mezőberény I. 

 

A mérkőzés előtti sorsolás dönti el, hogy beírásnál melyik csapat játékosa lesz az A,B,C, 

illetve a V,X,Y helyeken.  
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A 2018/2019. évi versenykiírás 9. pontjában meghatározottak szerint:  

A rájátszásban döntetlen (5:5) esetén az a csapat szerzi meg a győzelmet, amelyik az 

alapszakaszban jobb helyezést ért el (a játszma- és a poénarány nem kerül 

figyelembevételre), így ezt az elvet kell alkalmazni a továbbjutást, a 3. helyezést és a 

bajnoki címet eldöntő mérkőzéseknél is. 

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. A különböző osztályokban lejátszott mérkőzések összeadódnak. 
 

6. A lebonyolítás módja: 

 

A rájátszásban a mérkőzések győzelemig tartanak. 

 

Díjazás: 

 

A győztesek és a helyezettek éremdíjazásban és az alábbi pénzdíjazásban részesülnek: 

 

Az EXTRA Liga osztály rájátszásának győztese: 750.000.-Ft                                            

2. helyezettje:      375.000.-Ft 

3. helyezettje:      250.000.-Ft 

4. helyezettje:      125.000.-Ft 

                  

 

7. Egyebek: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rájátszásban részt vevő csapatoknak a mérkőzéseiket 

különböző színű mezben kell játszani. 

A rájátszás 4 db JOOLA 3000, kék színű asztalon, JOOLA FLASH***40+ labdával kerül 

lebonyolításra.  

Padló: Gerflor Taraflex. 

 

Minden egyéb, a kiírásban nem szabályozott kérdésben, a Szabálykönyvben, valamint a 

2018/2019. évi csb. versenykiírásában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 

 

Budapest, 2019. május 17. 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Kékedi Tibor sk.   Felegyi Gábor 

a JVB. elnöke          főtitkár                           


