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VERSENYKIÍRÁS

Nevezési feltételek:

A tornán az adott szervezeti egység nevezési feltételeknek megfelelő dolgozója
(bíró/igazságügyi  alkalmazott/fizikai  dolgozó)  vehet  részt.  A  jogviszony
megfelelőségét a szervezők igazolvány alapján a helyszínen ellenőrizhetik. 

Jogosulatlan a nevezés, ha
a) a  versenyző  nem  felel  meg  a  nevezési  feltételeknek  (pl.  nem  bírósági
dolgozó vagy jogviszonyának kezdő időpontja 2019. április 1. utáni)
b) a versenyzőt nem nevezték a tornára.
A jogosulatlan nevezés a versenyző kizárásával jár.

A tornára szervezeti egységenként 1 fő férfi és 1 fő női versenyző nevezhet és ők
alkothatják a vegyes páros versenyzőit is.  

A verseny helyszíne:

A Miskolci Egyetem E/4 Kollégium. 

Versenyszámok: 

 női egyes
 férfi egyes
 vegyes páros

A verseny menete:

 A csoportmérkőzések két nyert 11-es szettig tartanak. 
 10-10 után két különbséggel kell nyerni. 
 A mérkőzés során két-két adogatásonként változik az adogató játékos, az

addigi  fogadó  lesz  az  adogató,  10-10-es  állás  után  pedig  egy
adogatásonként van váltás. 

 Minden nyert mérkőzés 1 pontot ér. 
 A csoportban elért helyezést a győzelmek száma, a nyert és vesztett pontok

aránya, ennek azonossága esetén az egymás elleni eredmény dönt, ebben a
sorrendben. 

 A legjobb négy közé jutásért játszott meccsek, valamint a harmadik és az
első helyért játszott mérkőzések három nyert 11-es szettig tartanak. 

 A csoportmérkőzések  körmérkőzésekkel  kezdődnek,  egy-egy  csoporton
belül  tehát  mindenki  játszik  mindenkivel.  A csoportokból  a  legjobb  8
versenyző jut tovább, ahol már egyenes kieséses rendszerben folyik tovább 
a verseny.



Versenyszabályok:

 A helyszínen lévő rendezők a verseny alakulásától függően eredménytáblán
rögzítik az eredményeket. 

 A  kötelező  várakozási  idő  5  perc,  ennek  túllépése  csak  az  érintett
versenyzők közös megegyezése alapján történhet és nem eredményezheti a
következő mérkőzés csúszását.

 Az 5 perc kötelező várakozási idő letelte után a meg nem jelenő játékos
elveszíti  a  mérkőzést,  emiatt  óvásnak,  reklamációnak  nincs  helye,  ezért
kérjük a csapatokat, hogy lehetőség szerint a teremben egy csapattag vagy
szurkoló legyen jelen a verseny folyamán a zökkenőmentes lebonyolítás
érdekében, aki jelen nem lévő versenyzőt értesíti.

 Először  három asztalon  a  női  egyes  csoportmérkőzések kezdődnek,  míg
szintén három asztalon a férfi egyes csoportmérkőzések kezdődnek. A két
fennmaradó  asztal  bemelegítő  asztalként  funkcionál.  A vegyes  párosok
mérkőzései a második napon kerül megrendezésre.

 A játékosok  a  pontokat  maguk  számolják,  a  győztes  köteles  a  meccs
eredményét bediktálni a helyszíni szervezőnek. 

 A játékosok  a  felszerelésükről  maguk  gondoskodnak,  a  helyszínen  az
asztalokat és a labdákat azonban a versenyrendező biztosítja. 

 A teremben sportcipő használata kötelező, fehér póló, valamint az ellenfél
számára  zavaró  ruházat  (fényvisszaverő,  csillogó  stb.)  mérkőzésen  való
viselése nem megengedett. 

 A  versenyen  csak  a  nevezést  előzetesen  leadó  és  az  adott  bíróság
dolgozóiként szereplő versenyzők vehetnek részt. 

 A  mérkőzéseken  felmerülő  esetleges  vitás  kérdések  tekintetében  a
MOATSZ versenyszabályzata irányadó.

A verseny pontozása – egyéni és vegyes számban egyaránt:

Helyezés: 17.- 9.-16. 5.-8. 4. 3. 2. 1.

Pont 1 2 3 4 6 8 10


