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Pest Megye 2020/2021. évi 

asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 

 
1. A bajnokság célja:  

 

Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása a Pest megyei asztalitenisz csapatok részére; a 

2020/2021. évi megyei csapatbajnoki cím eldöntése, illetve az NB III-ban és a megyei 

osztályokban való részvételi jog megszerzésének biztosítása. A járványügyi helyzet miatt az 

előző bajnokság félbeszakadt és a MOATSZ olyan jóindulatú döntést hozott, hogy kiesők 

nem voltak csak feljutók. Nyilvánvaló, hogy a következő bajnokságban csak úgy lehet 

visszarendezni az erőviszonyokat, ha több kieső lesz minden osztályban. A járványügyi 

helyzet sajnos kedvezőtlenül érinti a sportágat, így a ténylegesen nevezett csapatok száma 

kevesebb is lehet az elvártnál. A PMATSZ elnöksége úgy döntött, hogy kiírja az alábbi elvek 

mentén a bajnokságot a 2020/21-es szezonra, de megtartja magának azt a jogot, hogy a 

ténylegesen beérkezett nevezések alapján határozzon a tényleges lebonyolítás rendjéről az 

alábbi elvek mentén és célok elérése érdekében. A 2020/21-es bajnokság célja a feljutás és 

kiesés eldöntése, a bajnokságok  olyan átalakítása, mely eredményeként  a 2021/22-es 

bajnokságokban 10 csapatos lesz az NB III és a Megye I/A. A Megye I/B osztály a 2022/23-as 

szezontól lesz 10 csapatos. 

 

Feljutók, kiesők a 2020/2021-es megyei bajnokságok tavaszi fordulói után:  

 

Megye I/A osztály 1. helyezettje megszerezheti a jogot az NB III-ban történő indulásra az 

utolsó még bent maradó NB III-as csapattal, oda-visszavágó mérkőzésen, ahol a második 

mérkőzést az NB III-as csapat helyszínén kell lejátszani. Ez a párharc a bajnokság végén 

annak részeként kerül megrendezésre. 

Megye I/A osztály 7-12. helyezettjei kiesnek a Megye I/B osztályba. 

 

Megye I/B-C összevont osztály 1. helyezettje megszerezheti a jogot a Megye I/A-ban történő 

indulásra az utolsó még bent maradó Megye I/A-as csapattal oda-visszavágó mérkőzésen, 

ahol a második mérkőzést az Megye I/A-as csapat helyszínén kell lejátszani. Ez a párharc a 

bajnokság végén annak részeként kerül megrendezésre. 

Megye I/B-C összevont osztály 7. és azt követő helyezettjei kiesnek a Megye I/C osztályba. 

 

 

2. A bajnokság kezdésének ideje: 

MOATSZ versenynaptár szerint 2020. szeptemberben 05. 

 

3. A bajnokság rendezője: A Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöksége Versenybíróság: 
Tagok: Nagy Attila, Bartha Tibor, Gergye Zoltán 

 

4. Bajnoki osztályok 2020/2021:  

- Megye I/A osztály    (12 csapat) 

  

Ősszel, az összevont Megye I/B-C osztály 3 területi csoportba kerül besorolásra: 

- Megye I/B-C osztály Észak   (kb. 10-12 csapat)  

- Megye I/B-C osztály Közép  (kb. 10-12 csapat) 

- Megye I/B-C osztály Dél   (kb. 10-12 csapat) 
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Tavasszal, 2 csoport kerül kialakításra, az őszi szakasz eredményei alapján. A Megye I/B-C 

osztály Észak, Közép, Dél csoportok 1-5. helyezettjei – csoportonként 5 csapat – jutnak a 

tavaszi Felső házba, míg a csoportok 6. és azt követő helyezettjei az Alsó házba. 

 

Felső ház (1-15) 

 - Megye I/B-C (15 csapat) egy tavaszi fordulóval, beszámítva az ősszel már lejátszott 

mérkőzések eredményeit (4 mérkőzés eredménye az „őszi” csoportból) , helyezések 

kijátszása 

 

Alsó ház (16-) 

 - Megye I/B-C (15 csapat) egy tavaszi fordulóval, beszámítva az ősszel már lejátszott 

mérkőzések eredményeit (4 mérkőzés eredménye az „őszi” csoportból), helyezések 

kijátszása 

 

A nevezésektől függően a területi elveket és az előző bajnokság erőviszonyait figyelembe 

véve a versenybíróság módosíthatja a csapat(ok) csoportba kerülését a Megye I/B-C 

csoportokban. 

A csapatbajnokság 4 fős csapatokkal, 16 egyes és 2 páros mérkőzéssel legalább 2 asztalon 

bonyolódik. A mérkőzés a párosokkal kezdődik, valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. 

Amennyiben a hazai csapat szabályszerűen képes 3 versenyasztalon csapatbajnoki mérkőzést 

rendezni, akkor választhatja a 3 asztalos lebonyolítást (a vendégcsapat külön jóváhagyása nélkül, 

amelyet a nevezési lapon jelezni kell. (lsd. MOATSZ versenykiírás).  

 

5. A bajnokság résztvevői:  

Bármely, a MOATSZ/PMATSZ tagságába tartozó Pest megyei sportegyesület csapata jogosult 

elindulni, akik nevezésüket szabályszerűen a kiírásban szereplő határidőig leadták, majd ezt 

követően a bajnokságok csoportbeosztásai után kiállított számla alapján 2020. augusztus 31-ig 

befizetik a tagdíjat és a nevezési díjat egyaránt! Külön felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy előre 

semmilyen díj befizetését ne tegyék meg, csak a kiállított számla alapján fizessék be a nevezési és 

tagdíjakat! Gránit bank Számlaszám: 12100011-17866699 Számlatulajdonos neve: Pest Megyei 

Asztalitenisz Szövetség. 

A csapatbajnokságban részt vehetnek a Magyar Asztalitenisz Szövetségnél nyilvántartott, a 

Nemzeti Bajnokságban való indulás feltételeinek megfelelő egyesületek. Minden játékos köteles 

versenyzési engedélyt kiváltani. Nem magyar állampolgárságúak indulását a MOATSZ 

szabályzata határozza meg. (lsd. MOATSZ versenykiírás) 

 

6. Helyezések eldöntése:  

A helyezéseket a Megye I/A-ban oda-visszavágó (őszi, tavaszi) fordulók alapján kell eldönteni 

körmérkőzés formájában. 

 A Megye I/B és Megye I/C összes csapata összevonásra kerül és területi alapon három 

csoportba lesz sorsolva. Pest Megye I/B-C Észak, Közép és Dél elnevezéssel. 

 

 Az őszi fordulót követően a Megye I/B-C Észak, Közép, Dél, csoportok eredményei alapján, 

a tavaszi fordulót már két csoportban (Felső ház, Alsó ház) játszák, ahol már nem területi 

alapon folynak tovább a mérkőzések. A csapatok az ősszel már lejátszott egymás elleni 

eredményeket viszik magukkal. A Felső ház 1-6. helyezettje alkotja majd a Megye I/B 

osztályt a 2021/22-es szezonban. A Felső ház 7. és azt követő helyezettjei, illetve az Alsó ház  

helyezettjei pedig a Megye I/C osztályt a 2021/22-es szezonban.  

 

A helyezések sorrendjét a megszerzett pontok száma dönti el (győzelem 3 pont, döntetlen 2 pont, 

vereség 1, nem állt ki 0 pont). Azonos pontszám esetén a holtversenyben lévő csapatok egymás 

elleni eredménye dönt (győzelem, játszmaarány, poénarány sorrendjében). 
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7. Díjazás:  

Az első 3 helyezett csapat érem díjazásban részesül. A Megye I. osztály első helyezettje elnyeri a 

Pest megye Bajnoka Kupát.  

 

8. A bajnokságban való részvétel feltételei:  

A bajnokságban résztvevő csapatok az NB-s tartalék csapatok kivételével tagdíjat kötelesek 

fizetni, amelynek összege egyesületenként 3 000,- Ft/év.  

A bajnokságban szereplés nevezési díja 20 000,- Ft.  

Csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik a MOATSZ által kiadott érvényes 

versenyzési engedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek. Amennyiben sem a 

MOATSZ rendszerben, sem az érvényes sportorvosi igazolási lap nincs a helyszínen a mérkőzés 

lejátszása előtt, az igazolást kérő csapat 18:0-as végeredménnyel (rögzítve a mérkőzéslapon) 3 

pontot szerez, míg a másik csapat 0 pontot kap. Abban az esetben, ha a másik 3 játékosnak 

rendben van a sportorvosi engedélye és a 4. játékos nem kerül beírásra  a mérkőzéslapra, akkor a 

mérkőzést a feleknek le kell játszani kivéve a három fővel kiállni kényszerülő csapat feladja a 

mérkőzést. A mérkőzést követően a sportorvosi hiánya miatti óvás elutasításra kerül!  

A sportorvosi engedélyek érvényessége: 18 évet betöltött felnőtt játékos esetében 12 hónap, 

ifjúsági, illetve az alatti utánpótlás korú versenyző illetve a 65 évesnél idősebb játékosok esetében 

6 hónap. 

 

9. Nevezés: 

A nevezési határidő: 2020.július 27.  
A nevezési lapokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség – 

részére e-mail formájában a pmatsz2016@gmail.com címre. 

 

10. Egyebek:  

 A nevező csapatok besorolása az osztályokba alapvetően a 2019/2020-es 

bajnokságban elért eredményük alapján történik, de a versenybíróság a nevezések 

tükrében fenntartja a jogát a besorolások meghatározására. A nevezéseket követően 

a szövetség helybetöltőt ír ki az esetlegesen betöltendő Megye I/A szabad helyeire, 

mely már a 2020/2021-as bajnokság része. Szükség esetén versenybíróság dönthet a 

csapatok különböző osztályokba és csoportokba sorolásáról. Azonos osztályban 

(Megye I/A) vagy csoportban (Megye I/B-C közép) maximum két csapat indulhat, 

tehát 3. és 4. csapat indulására is sor kerülhet, de másik csoportba kerülnek 

besorolásra. Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében 

amennyiben egy játékos már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban 

szerepelhet.(MOATSZ versenykiírás) 

 A mérkőzéslapokat olvashatóan és valamennyi rovatát tartalmazóan kell kitölteni és 

aláírni. Különös tekintettel a versenyzési engedély számaira. Azok nélkül a 
Versenybíróság nem fogadja el a beküldött mérkőzéslapokat és büntetést szab ki.  

 A mérkőzés eredményét a mérkőzés lejátszását követően 48 órán belül a pályaválasztó 
csapatnak fel kell tölteni a MOATSZ honlapjára.  

 A mérkőzéslap beküldése mindenkor a pályaválasztó csapat feladata, a mérkőzéslapokat a 

lejátszást követő hét szerdáig a pmatsz2016@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.  

 Amennyiben a mérkőzés eredménye nem kerül feltöltésre és/vagy a mérkőzéslap nem 

érkezik be az előírt időpontig, akkor a Versenybíróság 2.000 Ft büntetést szab ki. 

Amennyiben a kiszabott büntetés befizetését a határozat kézhezvételétől számított 10 

napon belül hitelt érdemlően a vétkes csapat nem igazolja, a Versenybíróság bajnoki 

versenyhetenként mindaddig, amíg a befizetés igazolása meg nem történik 1 
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büntetőponttal köteles sújtani a mulasztó csapatot. A büntetőpont(ok) törlésére nincs mód 

annak ellenére sem, ha a befizetés megtörtént ugyan, ennek igazolása azonban elmaradt.  

 Minden Szakosztálynak kötelező megadni a csapat (csapatok) ügyeinek intézésére 

feljogosított személy e-mail címét. A megadott e-mail címre küldjük a MOATSZ 

honlaphoz tartozó hozzáférési adatokat.  

 A mérkőzések kezdési időpontja a végleges sorsolás szerinti szombat vagy vasárnap, 

munkanapokon csak kivételesen indokolt esetben. Munkanapon legkorábban 18 órai 
kezdési időpontban játszható le a mérkőzés.  

Az időpont módosításra csak a MOATSZ vonatkozó szabályai alapján van lehetőség. 

Időpont-módosítást kizárólag a Versenybíróság engedélyezhet írásban. A módosításra 

vonatkozó kérvényt, a Versenybírósághoz címezve, írásban pmatsz2016@gmail.com e-mail 

címre kell legkésőbb a fordulót megelőző hét keddi napján 15ó30 percig a PMATSZ-hez 

benyújtani. A módosítási igény kötelező eleme a közös megegyezéssel meghatározott új 

időpont megjelölése. A bajnokság utolsó 3 fordulójában csak a sorsolásban szereplő 

időpontot megelőző időpontban lehet módosított időpontú mérkőzést kérelmezni és 

lejátszani.  

 Amennyiben a versenybíróság tudta nélkül az eredeti időponttól eltérően játsszák le a 

mérkőzéseket, úgy a mérkőzést 0:0 arányban kell igazolni, egyik csapat sem kap pontot, 

sőt mindkét csapattól 1-1 büntető pontot von le a versenybíróság.  

 Ki nem állás esetén: az elsőnél a mérkőzés az ellenfél javára történő igazolása mellett 

figyelmeztetés (0 pont), a másodiknál két pont levonás, a harmadiknál törölni kell a 

csapatot a bajnokságból.  

 A vendégcsapat részére 30 perc bemelegítési időt kell biztosítani.  

 A pályaválasztó csapatnak 6 db azonos márkájú 3 csillagos 40+ (plasztik) labdával kell 
rendelkeznie.  

 Kétszínű ütőborítás kötelező (lsd. MOATSZ versenykiírás).  

 A mérkőzés után 8 napig lehet óvni, az óvási díj 10 000,- Ft. Az óvási díjat a PMATSZ 

Gránit Banknál vezetett számlájára - Gránit bank, Számlaszám: 12100011-

17866699 Számlatulajdonos neve: Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség - kell átutalni 

„PMATSZ óvási díj” megjelöléssel és ennek megtörténtét az óvás benyújtásakor hitelt 

érdemlően igazolni kell. Ennek hiányában az óvás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 

kerül. A fellebbezési díj, az óvási díj kétszerese. Eredményes óvás, illetve fellebbezés 

esetén a befizetett díj visszatérítésre kerül.  

 Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében, amennyiben egy játékos 

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

 A csapatoknak az egyes bajnoki mérkőzésekre sportágszerű, egyforma mezben kell 
kiállniuk  

 Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai és a 2020/2021. 

NB-s CSB versenykiírása az irányadóak. 

 

A versenybíróság elérhetősége:  

Nagy Attila: attilanagy2013@gmail.com +36 20 9237815 

Gergye Zoltán: gergyez74@gmail.com  

 

Mindenkinek jó versenyzést kíván a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége! 
Budapest, 2020. július 10. 
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