
CSONGRÁD MEGYEI ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA 

2015/2016 
 
1. A bajnokság célja: A sportág népszerűsítése, az országos döntőbe jutás eldöntése. 
2. A verseny rendezője: a Csongrád Megyei Diáksport Szövetség  
 

3. A verseny helyszíne és időpontja: ATSK Asztalitenisz Terem (Szeged, Budapesti krt. 5-7.) 

                                                      2015. december 14. (hétfő) – 9 óra 

Versenybíró: Márki Ernő 
 
4. Résztvevők, indulási jogosultság:  

Csapatversenyben nemenként az I-IV. korcsoportba tartozó tanulóknak /2001 és 2007 közt 
születettek/ közös mezőny. Fiú és leány csapatverseny. 

Egyéni versenyben nemenként az I-II. (2005, vagy később születettek), a III-IV. (2001-
2004 közt születettek) és az V-VI. (1996-2000. közt születettek) korcsoportba tartozóknak. 
Indulási jogosultság: 

 Minden versenyző a saját korcsoportjában versenyezhet, „felversenyzés” nem 
lehetséges. Kivételt képeznek a 2001-ben született középiskolás tanulók, akik az V. 

korcsoport versenyein is indulhatnak. Ebben az esetben a „felversenyző tanulók” a 
saját korcsoportjukban (IV. korcsoport) nem versenyezhetnek. 

 Az I-II. kategória egyéni versenyszámában, a megyei/budapesti versenyeken és 

az országos döntőn azok a versenyzők vehetnek részt, akik a MOATSZ által 
2015.07.01-én kiadott ranglistán kevesebb mint 5 ponttal rendelkeznek. 

 A csapatverseny, a III-IV. és az V-VI. korcsoport egyéni versenyszámaiban a 
megyei/budapesti versenyeken és az országos döntőn azok a versenyzők vehetnek 

részt, akik 2013. január 01. óta MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. 
 
5. Versenyszámok:   

Csapatverseny:    I-IV. korcsoportos 2 fős fiú iskolai csapatok 
            I-IV. korcsoportos 2 fős lány iskolai csapatok 

Egyéni verseny:  I-II. korcsoportos fiú és leány egyes (2005 v. később születettek)        
    III-IV. korcsoportos fiú és leány egyes (2001-2004-ben születettek)        
    V-VI. korcsoportos fiú és leány egyes (1996-2000-ben születettek)        

 
6. Lebonyolítás:  
A csapatmérkőzések során 3 mérkőzést játszanak a tanulók: 2 egyéni, majd a páros. A 
csapatverseny végig kieséses rendszerben zajlik, az egyéni versenyszámok csoportos 
sejtezővel kezdődnek, és kieséses rendszerű főtáblával folytatódnak. A nevezések 

függvényében a lebonyolítás módja eltérhet a fentiektől. 
A megyei döntőbe körzetenként az 1-2. helyezett fiú és leány egyéni versenyzők, 

valamint a győztes csapat jut be. 
 
Időbeosztás: 

 
9 óra Csapatverseny:  I-IV. korcsoportos 2 fős fiú iskolai csapatok 

             I-IV. korcsoportos 2 fős leány iskolai csapatok 
 
 

Nem korábban, mint 11 óra I-II. korcsoportos fiú egyes 
             I-II. korcsoportos lány egyes 

 
 
Nem korábban, mint 12 óra III-IV. korcsoportos fiú egyes 

             III-IV. korcsoportos lány egyes 
 

Nem korábban, mint 14 óra V-VI. korcsoportos fiú egyes 
             V-VI. korcsoportos lány egyes 



 
7. Nevezés:2015. december 09. (szerda) 12.00 óra 

Kizárólag elektronikus nevezést fogadunk el! Ennek hiányában senki nem indulhat a 
megyei döntőn! Jelentkezés a versenybíróságnál a verseny kezdete előtt 1/2 órával! 

 
8. Igazolás: Az MDSZ 2015/2016-os Diákolimpiai Versenykiírása szerint. 
(Érvényes diákigazolvány, az iskola igazgatója által aláírt internetes nevezési lap, 

sportorvosi, vagy iskolaorvosi igazolás.) A versenyzők saját érdekükben tartsák 
magunknál Taj kártyájukat, vagy annak másolatát. 

 
9. Díjazás: Az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
 

8. Költségek: A rendezés költségei a megyei szövetséget, a részvétel a versenyzőket terheli. 
 

10. Egyéb: A versenykiírásban nem érintett kérdésekben az MDSZ és a MOATSZ 
versenyszabályai az irányadóak. Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
Sportöltözék kötelező. 

 
 

Az országos döntőbe korcsoportonként az 1. helyezett leány és fiú egyéni 
versenyzők, és az 1. helyezett csapat jut be. 
 

 
 
Szeged, 2015. szeptember 30.   Csongrád Megyei Diáksport Szövetség 


