
Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 
Asztalitenisz Diákolimpia 2017/18. évi Fejér Megyei Döntője 
VERSENYKIÍRÁS 

 
 

1. A verseny célja:  
A sportág népszerűsítése, tehetségek felkutatása, a bajnoki címek, helyezések  
és az országos döntőbe jutás eldöntése. 

 
2. A verseny rendezője: A Fejér Megyei Diáksport Egyesület. 
 
3. A verseny lebonyolítója: A Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség, az alábbi versenybíróság útján: 
               Döntnök:                        Katona Dávid 
               Döntnök helyettes:         Volsik János         
               Titkár:                             Molnár József 
 
4. A verseny helyszíne és időpontja: 

Széchenyi I. Ált. Isk. és Gimnázium. Polgárdi Kossuth u 139. 
2017. 12. 10. 9 óra. 

 
5. Versenyszámok „A” és „B” kategóriában: 

1. I -II. korcsoportos leány, fiú egyes / összevont / 
2. III. korcsoportos leány, fiú egyes, 
3. IV. korcsoportos leány, fiú egyes 
4. V- VI. korcsoportos leány, fiú egyes, / összevont / 
5. I – II. korcsoportos leány, fiú Csapat Bajnokság / összevont 3 fő / 
6. III – IV korcsoportos leány, fiú Csapat Bajnokság, / összevont 3 fő / 
7. V- -VI korcsoportos leány, fiú Csapat Bajnokság. / összevont 3 fő / 

 
6. Korcsoportok: 

I. k.cs.   2009. 01. 01. után születettek, 
II. k.cs.  2007. 01. 01 – 2008. 12. 31.  között születettek, 
III. k.cs. 2005. 01. 01. - 2006. 12. 31. között születettek. 
IV. k.cs. 2003. 01. 01. - 2004. 12. 31. között születettek, 
V. k.cs.   2001. 01. 1. - 2002. 12. 31. között születettek, 
VI. k.cs. 1998. 01. 01. - 2000. 12. 31. között születek. 

 
7. A verseny résztvevői:  

Mindazok a versenyzők, akiket iskolájuk a versenykiírásnak megfelelően benevezett a 
versenyre. 
A városi, körzeti versenyeken jogot nyertek a megyei döntőn való indulásra. 
A körzeti, városi versenyeken a kiírt versenyszámokban 1 - 2 helyezést értek el.   
Dunaújvárosban és Székesfehérváron a kiírt versenyszámok 1 – 4. helyezettjei jutnak a 
megyei döntőbe. 

 
8. Korlátozás: 

Egyéni verseny esetében I-II., III-IV. illetve V-VI. korcsoport esetén: 
“A” kategória: Nincs korlátozás 



 
“B” kategória: 
 Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. 
közötti időszakban, nem rendelkeznek MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel. 
Csapatverseny esetében: 
I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek 

kell részt vennie, akik 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban 
MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek. (1 fő lehet igazolt) 
III–IV. és V-VI. korcsoport: A csapatversenyben 2015 szeptember 1. és 2017. augusztus 

31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkező 
versenyzők vehetnek részt. (igazolt nem lehet!)    

 
A 2003-ban született középiskolai tanulók eldönthetik, hogy a saját, vagy az V –VI. 
korcsoportban kívánnak-e indulni. Csak az egyikben versenyezhetnek! 
Egyébként, felversenyzés nincs! 

 
9. Igazolás: 

A versenyzőknek 8,30-ig jelentkezniük kell a Versenybíróságnál    

 a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tag-
intézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csa-
pat nevezési lappal. 

 diákigazolvánnyal 

 Nevezési és adatkezelési nyilatkozattal (letölthető: www.fejer-diaksport.hu) 
 Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsé-

telt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása  
(amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem 
szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). 

 Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEKrendszer) specifikációi-
nak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diák-
igazolvánnyal rendelkezik,  
az V. és VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél be-
mutatása is kötelező. 

Bármelyik hiánya a versenyző kizárását vonja maga után a versenyről! 
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 
8,30-kor lezárul a jelentkezés. A sorsolásra 8,30-kor kerül sor. 

 
10. A verseny lebonyolítása:  

Az egyes versenyszámokban körmérkőzéses selejtezőt követően, kieséses főtáblán dől el a 
további helyezések sorsa.  
Kivéve, ha az indulók száma lehetővé teszi a helyezések körmérkőzéssel történő eldöntését 
/ max 5 induló /. 
A 3 fős csapatok: (A,B,C---X,Y,Z)  A-X, B-Y, egyéni felállásban és A vagy B és C – X vagy Y és Z 
(páros) küzdenek meg egy mással, a létszámtól függően kör, vagy kieséses rendszerben / Az 
eredmény 3 - 0, vagy 2 - 1 lehet. / 

A csapatot egy iskola azonos korcsoportba tartozó / lásd korcsoportok / diákjai alkotják.  
Mind az „A” mind a „B” kategóriában nemenként és korcsoportonként megrendezésre 
kerülnek a versenyszámok. 

 

http://www.fejer-diaksport.hu/


11. Feljutás az országos döntőben: 
Az I – II. korcsoport leány és fiú győztesek jutnak az országos döntőbe. 
A III. korcsoport leány és fiú győztese , valaminta IV. korcsoport leány és fiú győztese ki-ki 
mérkőzésen dönti el,  
melyikük nyeri el a jogot az országos döntőben való indulásra. 
Csapatversenyben az I – II. korcsoport leány és fiú bajnokság győztesei kerülnek az országos 
döntőbe. 
A III – IV. korcsoportban szintén a leány és fiú bajnokság győztesi a továbbjutók. 
Az V – VI. korcsoportban nem rendezek országos döntőt. 

 
12. Nevezés:  

Nevezési határidő a megyei versenyre: 2017. 11. 15-ig. (A városi, körzeti versenyekre a városi, 
körzeti kiírás szerinti határidőig) 
Megyei versenyre a városok, körzetek vezetői juttatják tovább a versenyzőket, a megadott 
időpontig. Ismételten nevezni nem kell! 
Nevezni az MDSZ honlapján www.mdsz.hu/ diákolimpia/ nevezési rendszerében kell! 
Minden tanulónak, ki kell töltenie a „Nevezési és adatkezelési nyilatkozatot”! (letölthető: 
www.fejer-diaksport.hu) 

 
13. Díjazás:  

A verseny I – III helyezettjei / két 3. helyezettet hirdetünk / érmet kapnak. 
 
14. Költségek:  

A rendezési költségek a rendezőt, az egyéb kiadások az indulókat terheli. 
 
15. Egyebek: 
     A verseny helyszínén TILOS a dohányzás! 
     A sportszerű viselet kötelező! / Fehér ruházat tilos / 
     Reklám, vagy egyesületi öltözet nem viselhető. 
     A versenyzők lehetőleg viseljék iskolájuk mezét. 
     Az iskolák kötelesek kísérőt biztosítani tanulóik mellé a versenyek időtartamára. 
     A tanulók versenyhelyszínére történő eljuttatásáról iskolájuknak kell gondoskodnia. 
     Az öltözőben hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget sem a rendezők, sem a lebonyolítók, 
sem a Sportkombinát. 
     Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályai, állásfoglalásai, a MDSZ 
vonatkozó országos kiírásában foglaltak az irányadók. 
     Felhívom az érdekeltek figyelmét az országos kiírás általános szabályinak tanulmányozására! 
     A versenyen celluloid labdát használunk. 
     Az országos döntőre 2018. 02. 16 – 18-án, Karcagon kerül sor. 
 
    Székesfehérvár. 2017.  10. 15. 
 

Volsik János: Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség 
             FMDE Asztalitenisz szakág-vezető 

 

http://www.mdsz.hu/
http://www.fejer-diaksport.hu/

