
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság

2022/2023. évi versenykiírása

1. A bajnokság célja: Rendszeres játéklehetőség biztosítása a pápakörnyéki igazolt és 

amatőr játékosok részére, a sportág népszerűsítése, mozgásra 

ösztönzés, a csapatbajnoki cím eldöntése.

2. A bajnokság ideje: 2022.10.05  - 2022.06.09.

3. A bajnokság helyszíne: Pápa, Szent István út 12., PÉKA SE edzőterem

4. A bajnokság rendezője: Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület

5. Versenybíróság: Dudás Szabolcs, Kovács Ernő, Hegyi József

6. Résztvevők: Baráti, családi, városi, községi, iskolai, hivatali, egyesületi, céges 

vagy bármilyen vegyes háromfős csapatok.

7. Lebonyolítás: Bajnoki oda-visszavágós rendszerben a csapatok 3*3, összesen 

kilenc egyéni mérkőzést játszanak fordulónként. Győzelem után 3; 

5-4-es vereség után 2; minden más arányú vereség (6-3, 7-2, 8-1, 9-0)

után 1; részvétel nélküli vereség után 0 pont jár. A mérkőzések 

lebonyolítása szerdán és pénteken 17:00-18:30-ig történik. Pótlási 

nap hétfő: 18:00-19:30. A mérkőzések három nyert szettig tartanak. 

Két pontonként szervacsere. A szetteket 11 pontig vagy két pont 

előnyig játsszuk, 10-10 után váltott szerva. Az egyéni mérkőzés 

végeredménye: 3-0, 3-1, 3-2. A fordulókat végig le kell játszani. A 

tabella mellett egyéni teljesítménylistát is vezetünk. A nevező 

csapatok számától és erősségétől függően 1 vagy 2 osztályban 

bonyolítjuk. Bármely játékos első egyéni mérkőzése után, a mérkőzés

előtt megadott cserejátékossal lecserélhető. A csapatvezetőnek a csere

előtt kell jelezni a cserejátékos beállítását. Egy fordulóban egyéni 

mérkőzést összességében legfeljebb négy csapattag játszhat.

8. Költségek: Igazolt játékosok: 3.000 Ft/fő

Amatőr játékos: 5.000 Ft/fő

Egy háromfős csapat nevezési díja 9.000-15.000 Ft-ig terjed.

9. Egyebek: Érdemes legalább 4 csapattaggal számolni. Minden játékos, aki 

nem rendelkezik sportorvosi igazolással, saját felelősségére vehet 

részt a versenysorozatban. A bajnokság során egy versenyző csak 

egy csapat színeiben játszhat, ha szerepelt egyik színeiben, a 

bajnokság hátralevő részén más csapatban nem játszhat. A 

bajnokság sportszerű és tiszta lebonyolítása érdekében minden 



csapat köteles minden mérkőzésen a győzelem, illetve a legjobb 

eredmény eléréséért sportszerűen küzdeni, még akkor is, ha a 

mérkőzés végeredménye az ő végső helyezése szempontjából már 

nem bír jelentőséggel. A bajnokság mérkőzéseit 2-2 db Joola 2000S 

asztalon rendezzük. A bajnokság végén azonos pontszám esetén a 

holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredménye dönt, az 

egymás ellen szerzett pontok száma, majd játszmaarány sorrendben, 

ha mindezek egyenlőek, páros mérkőzés dönt a végső helyezésről.

10. Díjazás: A bajnokok serleg, az 1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban 

részesülnek.

11. Nevezés: Nevezni az info@pekase.hu e-mail címen, személyesen az 

edzőteremben, vagy telefonon a csapatnév és a csapattagok 

megadásával lehet.

12. Nevezési határidő: 2022. szeptember 27.(k) 22:00 Meghosszabbítva!

13. Óvás, fellebbezés: Az óvás díja 3.000 Ft, melyet a MOATSZ bankszámlájára kell 

befizetni “PACS óvási díj” megjelöléssel. Az óvást alátámasztó 

tényeket és dokumentumokat az info@pekase.hu e-mail címre kell 

elküldeni Hegyi Józsefnek címezve, legkésőbb a mérkőzést követő 

harmadik napon. Ezeknek hiányában az óvás érdemi vizsgálat 

nélkül elutasításra kerül. A versenybíróság döntésével szemben 

nincs helye fellebbezésnek.

14. Egyéb: A tabella és teljesítménylista a bajnokság során a pekase.hu/pacs/ 

honlapcímen érhető el. A kapott mérkőzéslapokat olvashatóan kell 

kitölteni és aláírni. Mérkőzést előrehozni bármikorra, halasztani 

legfeljebb három héttel lehet. Az utolsó 2 fordulóban nem lehet 

halasztást kérni. Mérkőzést közös megegyezéssel egyéb helyszínen 

is le lehet bonyolítani. Minden itt nem szabályozott kérdésben a 

MOATSZ és ITTF vonatkozó szabályzatai az irányadók. További 

információ kérhető az 50-115-6161-es telefonszámon. A változtatás 

jogát fenntartjuk.

Pápa, 2022.08.31.

Hegyi József

sportszervező

mailto:info@pekase.hu
https://pekase.hu/pacs/

