
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI SPORTNAPOK
Miskolc

2019. július 12-14.

TENISZ FÉRFI EGYES
CSOPORTBEOSZTÁS

Nevezők száma: 19 fő

A-csoport:                             B-csoport:

C-csoport: D-csoport:



2019. TENISZ
FÉRFI EGYES CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

A CSOPORT

a1: 
a2: 
a3: 
a4: 
a5: 

Pontszám

Idő Pálya Mérkőzés
Péntek

13:30 5
13:30 7
14:05 5
14:05 7
14:40 5
15:15 5
15:15 6
15:50 6
16:25 5
17:00 5

Csoport végeredménye:
A1:

A2:

3:

4:

5:

TENISZ FÉRFI EGYES NYOLCAS FŐTÁBLA

N E G Y E D D Ö N T Ő
Időpont

13.00 1. pálya A1:……………………..-C2:…………………



Eredmény:
Győztes E1:

13.00 2. pálya A2:……………………..-C1:…………………
Eredmény:      
Győztes E3:

13.00 3. pálya B1:……………………..-D2:…………………
Eredmény:      
Győztes E4:

13.00 4. pálya B2:……………………..-D1:…………………
Eredmény:      
Győztes E2:

E L Ő D Ö N T Ő

15.00 1. pálya E1:……………………..-E2:…………………
Eredmény:
Döntős:

15.00 2. pálya E3:……………………..-E4:…………………
Eredmény:

Döntős:

B R O N Z M E C C S

16.20 1. pálya ……………………..-…………………………
Eredmény:
4. helyezett:
Bronzérmes:

D Ö N T Ő

16.20 2. pálya ……………………..-…………………………
Eredmény:
Ezüstérmes:
Aranyérmes:

FÉRFI ÉS NŐI EGYES, VALAMINT VEGYESPÁROS TENISZVERSENY
VERSENYSZABÁLYZATA ÉS FORGATÓKÖNYVE

A  mérkőzések  egy  nyert  játszmáig  (szett) tartanak,  egy  játszma  (és  ezzel  a  mérkőzés)
megnyeréséhez négy játékot (gémet) kell hozni. A pontozás „15, 30, 40, játék” szerint folyik, a
játékhoz  egyenlő  állás  esetén  két  nyert  labda különbség  szükséges.  4-4  nyert  játék  esetén
rövidített játék  (tie-break) következik, melynél 7 nyert pontig megy a játék, szintén két pont



különbség kell a rövidített játékrész befejezéséhez. Az egyes mérkőzéseknél külön bíró, illetve
vonalbírók  nem lesznek,  a  játékosok maguk számolják  a  pontszámokat,  a  meccs  eredményét
bediktálják  a  jegyzőkönyv  vezetőjénél.  A játékosok  a  felszerelésükről  (beleértve  a  labdát  is)
maguk gondoskodnak.

A pályák mellett összesen kettő segítő (jegyzőkönyvvezető) foglal helyet, aki a pályára szólítja a
soron következő versenyzőket,  lejegyzi  a  mérkőzések végeredményeit,  eredménytáblán vezeti
azokat a játékosok és szurkolók számára. A vitás esetekben megkísérli a felek közötti egyezséget,
ennek hiányában az OBS szervezőihez fordul,  a  vitát  ad-hoc versenybizottság dönti  el,  mely
döntés a versenyzőkre kötelező.

Férfi  egyéniben  19  fő,  női  egyéniben  13  fő,  párosban  13  csapat  nevezett.  A lebonyolítás
körmérkőzésekkel  indul.  A férfi  egyéniben kettő  ötös  és  kettő  négyes,  a  női  egyéniben kettő
négyes  és  kettő  hármas,  a  vegyespárosban egy négyes  és  három hármas  csoportot  képezünk,
sorsolással. A legutóbbi OBS eredményei szerint az első négy helyen végzettek kiemeltként külön
csoportba kerülnek, szintén sorsolással. Amennyiben a legutóbbi verseny 1-4. helyezettje az adott
évben a versenyszámra nem nevez, helyére az 5-8. helyen végzők közül kerül ki sorsolással a
további kiemelt.

Kiemeltek 2019-ben:
Férfiak:

1. Fővárosi Ítélőtábla
2. Szolnoki Törvényszék
3. Szegedi Törvényszék
4. Kaposvári Törvényszék

Nők:
1. Szombathelyi Törvényszék
2. Fővárosi Törvényszék
3. Gyulai Törvényszék
4. Kecskeméti Törvényszék

Vegyespáros:
1. Szombathelyi Törvényszék
2. Fővárosi Ítélőtábla
3. Gyulai Törvényszék
4. Debreceni Törvényszék

A csoportokból az első két helyen végző versenyző, illetve csapat jut tovább a nyolcas főtáblára,
ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek.

A csoportban elért helyezést   az alábbi eredmények az itt jelzett sorrendben döntik el:

1. pontszám (megnyert mérkőzés: 2 pont), pontazonosság esetén
2. nyert és a vesztett játékok (gémek) aránya, ennek egyezésekor
3. magasabb nyert játékok száma, egyezőség esetén
4. egymás elleni eredmény.



A  nyolcas  főtáblán  a  negyeddöntőben a  csoportelsők  az  alábbi  másik  csoport  második
helyezettjével találkoznak:

A első (A1) - C második (C2) = E1
D első (D1) - B második (B2) = E2
C első (C1) - A második (A2) = E3
B első (B1) - D második (D2) = E4

A győztesek az elődöntőben folytatják a versenyt:
E1-E2
E3-E4

A játékosok és a párosok a harmadik hely sorsát is külön bronzmeccsen döntik el.

Egy  mérkőzés  tervezhető  játékideje  20-25  perc,  a  mérkőzések  lebonyolítása  pénteken  négy
Egyetemvároson belüli és három azon kívüli pályán, míg szombaton kizárólag a négy egyetemi
belső pályán, 35 perces forgóval történik. A várakozási idő max. 5 perc, melynek eltelte esetén
a mérkőzést 4:0 arányban az ellenfél nyeri meg.  A pénteki  napon a külső helyszínen lévő
pályákra  beosztott  versenyzőket  az  Egyetem  és  az   Egyesület  által  biztosított  gépjárművek
szállítják.

Kezdés július 12-én pénteken 13.30 órakor

Szombaton kezdés 08.30 órakor.


