Fejér Megyei Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntő
VERSENYKIÍRÁS
2019-2020
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 / a versenybíróság elnöke /
Döntnök helyettes:
Volsik János / a versenybíróság elnök helyettese /
Titkár:
Csizmadia Máté / versenybíróság titkára /
4. A verseny helyszíne és időpontja:
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Polgárdi Kossuth Lajos u. 139.
2019. 11. 24. 9 óra
5. Regisztráció:
I-II. és III-IV. kcs. 9 óráig a szükséges dokumentumokkal a versenybíróságnál.
9 óra után nem fogad él jelentkezést a versenybíróság!
Utána sorsolás.
V-VI. kcs. 11:30 óráig a szükséges dokumentumokkal a versenybíróságnál.
11:30 óra után nem fogad él jelentkezést a versenybíróság!
Utána sorsolás.
6. A verseny résztvevői:
A körzeti, városi versenyeken az egyéni versenyszámok 1 – 2. csapat számok 1. helyezettjei.
Dunaújváros és Székesfehérvár egyéni versenyszámok 1 – 4. helyezettjei, csapatversenyben 1-2
helyezett.
Lásd MDSZ „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
• Csapatversenyben nemenként az I-II. és III-IV. korcsoportba tartozó tanulók.
• Egyéni versenyben nemenként és kategóriánként
– az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,
– a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,
– az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
7. Versenyszámok:
• Csapatverseny: 9,30-as kezdéssel!
– I-II. korcsoportos 3-3 fős leány-, fiúcsapatok.
– III-IV. korcsoportos 3-3 fős leány-, fiúcsapatok.
• Egyéni verseny: folyamatosan a csapatversenyek után.
– I-II. korcsoportos leány, fiú egyéni „A” es „B” kategória;
– III-IV. korcsoportos leány, fiú egyéni „A” es „B” kategória;
– V-VI. korcsoportos leány, fiú egyéni „A” es „B” kategória, 12 órai kezdettel!!
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8. Felversenyzés:
Egyéni verseny esetében: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem
lehetséges. Kivétel a 2005-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak,
de akkor a saját, IV. korcsoportjukban nem vehetnek reszt.
Csapatverseny esetében: A II. korcsoportos (2009-2010-ben született tanulók) felversenyezhetnek
a III-IV. korcsoport versenyeibe, de akkor a saját II. korcsoportjukban, nem versenyezhetnek.
9. Korlátozás:
Egyéni verseny I-II., III-IV. illetve V-VI. korcsoport esetén:
„A” kategória: Nincs korlátozás!
„B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus
31. közötti időszakban nem rendelkeztek MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel.
A MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel rendelkező tanulók listája megtalálható a Magyar
Diáksport Szövetség honlapján (www.diakolimpia.hu)
Csapatverseny esetében:
I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek kell részt
vennie, akik 2017. szeptember 01. es 2019. augusztus 31. közötti időszakban MOATSZ által
kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 2017. szeptember 01. es 2019. augusztus 31. közötti
időszakban MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzők vehetnek
reszt. Kizárólag „B” kategóriások indulhatnak!
Ugyanazon köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal is nevezhet, de
legfeljebb egy csapattal juthat tovább az országos döntőbe.
Amennyiben egy köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal nevez, egy
játékos csak egy csapatban játszhat.
10. Igazolás:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
 egyéni vagy csapat nevezési lap: a nevezési rendszerben történt nevezés alapján
kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és
pecséttel ellátott.
 diákigazolvány
 Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt,
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 új típusú diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása 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.
11. A verseny lebonyolítása:
• Egyéni verseny:
A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik. A csoportokon belüli körmérkőzéseket
követen az 1. vagy 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő
főtáblára. (Csoportszámtól függően) Vigaszág nincs!
Kivéve, ha az indulók száma lehetővé teszi a helyezések körmérkőzéssel történő eldöntését
/ maximum 5 induló /.
• Csapatverseny:
A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik. A csoportokon belül körmérkőzéseket követen
az 1. vagy 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára.
(Csoportszámtól függően) Vigaszág nincs!
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A csoportmérkőzések 3 mérkőzésig tartanak az alábbi lebonyolítás alapján:
A - X;
B – Y;
C–Z
A csoportmérkőzéseket végig le kell játszani, amely alapján a lehetséges eredmények: 3:0 vagy 2:1.
A versenybizottságnak lehetősége van a mérkőzéseknek több asztalon történő lejátszását elrendelni
Csapatverseny esetén az I-II. korcsoportban a mérkőzéslap első helyére a MOATSZ által kiadott
versenyengedéllyel rendelkező versenyzőt (amennyiben van ilyen versenyző) kell beírni!
III-IV. korcsoportban tetszőleges sorrendben kerülhetnek feltüntetésre a versenyzők!
12. Nevezés:
Nevezési határidő a megyei versenyre: 2019. 11. 20-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!
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. Továbbjutás:
• Csapatversenyben:
– az I-II. korcsoportban a megyei versenyek 1. helyezett fiú- és 1. helyezett leány csapatai,
– a III-IV. korcsoportban a megyei versenyek 1. helyezett fiú- és 1. helyezett leánycsapatai ,
• Egyéni versenyben:
– az I-II. korcsoportban, kategóriánként a megyei döntők 1. fiú es leány egyéni versenyzői
– a III-IV. korcsoportban, kategóriánként a megyei döntők 1. fiú es leány egyéni versenyzői
– az V-VI. korcsoportban, kategóriánként a megyei döntők 1 fiú es leány egyéni versenyzői
Országos döntő: 2020. február. 20-23. (csütörtök-vasárnap), Karcag.
16. Egyebek:
Mindenki saját felszerelését használja!
A versenyt 10 db. JOOLA asztalon, JOOLA celluloid labdával rendezzük.
A tornaterembe utcai cipőben belépni TILOS ! Sportcipő viselése kötelező!
A verseny helyszínén TILOS a dohányzás!
A sportszerű ruházat viselése 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 verseny helyszínére történő eljuttatásáról iskolájuknak kell gondoskodnia.
Az öltözőben hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget sem a rendezők, sem a lebonyolítók, sem
a Szechenyi István iskola.
Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályai és a MDSZ asztalitenisz
Diákolimpia országos kiírásában foglaltak az irányadók.
Székesfehérvár. 2019. 10. 15.
Volsik János
FMDE Asztalitenisz szakág-vezető
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