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Asztalitenisz
„A” és „B” KATEGÓRIA

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel 
(MOATSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az asztalitenisz sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Az asztalitenisz sportág utánpótlásbázisának szélesítése, minél több isko-

láskorú versenyző bevonásával.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása az asztalitenisz sportágban jár-

tasságot szerzett fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 

 A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 31-ig (a határidő módo-
sításra kerül) kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. február 19-21. (péntek-vasárnap) (az időpont módosí-
tásra kerül), Kecskemét.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Vesenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként az I-II. és III-IV. korcsoportba tartozó ta-

nulók. 
• Egyéni versenyben nemenként és kategóriánként

– az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny, 
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– a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,
– az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny. 

Felversenyzés:
Egyéni verseny  esetében:  Minden versenyző a saját korcsoportjában indul-
hat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Kivétel a 2006-ban született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 
indulhatnak, de akkor a saját, IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.
Csapatverseny  esetében: A II. korcsoportos (2010-2011-ben született ta-
nulók) felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport versenyeibe, de akkor a saját, 
II. korcsoportjukban, nem versenyezhetnek.
Korlátozás: 
Egyéni verseny I-II., III-IV., illetve V-VI. korcsoport esetén:
„A” kategória: Nincs korlátozás
„B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2018. szeptember 01. és 
2020. augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeztek MOATSZ által ki-
adott érvényes versenyengedéllyel.
Csapatverseny esetében:
I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek 
kell részt vennie, akik 2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. közötti idő-
szakban MOATSZ által kiadott érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek.
III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 2018. szeptember 01. és 2020. au-
gusztus 31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott érvényes versenyenge-
déllyel nem rendelkező versenyzők vehetnek részt.
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.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőn való részvétel a megyei/budapesti döntő eredménye 
alapján lehetséges.

• Csapatversenyben: 
– az I-II. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett fiú- és 

1. helyezett lánycsapatai (összesen 20-20 csapat).
– a III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett fiú- és 

1. helyezett lánycsapatai (20-20 csapat).
• Egyéni versenyben: 

– az I-II. korcsoport „A” kategóriában a megyei döntők 1. és a budapesti dön-
tő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).
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– az I-II. korcsoport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntők 1. he-
lyezett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő)

– a III-IV. korcsoport „A” kategóriában a megyei döntők 1. és a budapesti 
döntő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).

– a III-IV. korcsport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntő 1. helye-
zett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő)

– az V-VI. korcsoport „A” kategóriánban a megyei döntők 1. és a budapesti 
döntő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).

– az V-VI. korcsoport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntő 1. he-
lyezett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő).

5.   Meghívás: 

Lásd az „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: 

– A megyei/budapesti 1. helyezett csapat visszalépése esetén az érintett me-
gyei/budapesti 2. helyezett csapat kerül meghívásra.

– „B” kategóriában a megyei/budapesti 1. helyezett egyéni versenyző vissza-
lépése esetén az érintett megyei/budapesti 2. helyezett egyéni versenyző 
kerül meghívásra. 

– „A” kategóriában a megyei 1., és a budapesti 1-3. helyezett egyéni versenyző 
visszalépése esetén a megyei 2., illetve a budapesti 4. helyezett egyéni ver-
senyző kerül meghívásra.

Az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a 2020. december 31-ig (a határ-
idő módosításra kerül) beérkezett írásos kérelmek alapján indokolt esetben az 
egyéni versenyre meghívjon versenyzőket. Az MDSZ kizárólag azon versenyzők 
esetében élhet meghívás lehetőségével, akiket a nevezési rendszerben nevez-
tek, azonban nemzetközi eseményen való szereplés miatt, vagy a MOATSZ által 
rendezett esemény miatt nem tudtak részt venni a megyei/budapesti döntőn.

6.   Versenyszámok: 

• Csapatverseny:
– I-II. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok.
– I-II. korcsoportos 3 fős lánycsapatok.
– III-IV. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok.
– III-IV. korcsoportos 3 fős lánycsapatok.

• Egyéni verseny: 
– I-II. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
– I-II. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.
– III-IV. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
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– III-IV. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.
– V-VI. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
– V-VI. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a létszám és az asztalszám 
adta lehetőségek függvényében történik a lebonyolítás (cél a minél több 
játéklehetőség biztosítása). 
A jogosultság meghatározása érdekében javasolt, hogy a megyei/budapes-
ti döntőn az 1-8. helyezések a következők szerint kerüljenek eldöntésre:     

– az 1-4. helyezéseket játékkal;
– javaslat a további helyezések eldöntésére, amennyiben nem mérkőznek 

egymással:
3. helyezett az a versenyző, aki az 1. helyezett versenyzőtől kapott ki,
4. helyezett az a versenyző, aki a 2. helyezett versenyzőtől kapott ki,
5. helyezett az a versenyző, aki a 3. helyezett versenyzőtől kapott ki,
6. helyezett az a versenyző, aki a 4. helyezett versenyzőtől kapott ki,
7. helyezett az a versenyző, aki az 5. helyezett versenyzőtől kapott ki,
8. helyezett az a versenyző, aki a 6. helyezett versenyzőtől kapott ki.

A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 31-ig (a határidő módo-
sításra kerül) kell lebonyolítani.

• Az országos döntőn: a verseny programfüzete szerint.
Csapatverseny:
A csoportok kialakítása az országos döntő programfüzeteben meghatáro-
zottak szerint történik. A csoportokon belül körmérkőzéseket követően az 
1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő 
főtáblára.
Vigaszág nincs.
A csoportmérlőzések 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 mérkő-
zéseknek több asztalon történő lejátszását elrendelni.
Egyéni verseny: 
Csoportok kialakítása az országos döntő programfüzeteben meghatáro-
zottak szerint történik. A csoportokon belül körmérkőzések, ahonnan az 
1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő 
főtáblára. 
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8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. 
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
A több csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük.

• Országos döntő:
Az országos döntőn indulni jogosult csapatokat és egyéni versenyzőket elekt-
ronikus nevezésük alapján a megyei/budapesti szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltételeket 
igazoló dokumentumokat.  

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Egyéni verseny: az 1-8. helyezett egyéni versenyzők oklevéldíjazásban része-
sülnek az országos döntő esetében.
Csapatverseny: az 1-3. helyezett csapat érem és oklevéldíjazásban részesül az 
országos döntő esetében.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert 
szettig tartanak.

• Labda: a mérkőzéseken plasztik alapanyagú labda használható.
• Csapatlétszám: kötelező 3 fő versenyző + 1 fő tartalék.
• A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
• Csapatonként és egyéni versenyzőknél iskolánként 1-1 kísérőtanár tartozik a 

hivatalos létszámhoz.
• Csapatverseny esetén az I-II. korcsoportban a mérkőzéslap első helyére a 

MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel rendelkező versenyzőt (amennyi-
ben van ilyen versenyző) szükséges feltüntetni. III-IV. korcsoportban tetsző-
leges sorrendben kerülhetnek feltüntetésre a versenyzők.
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• A Diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez, 
illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett.

• A versenyek részletes tudnivalóit a programfüzetek tartalmazzák, amelye-
ket a megyei/budapesti diáksport szervezetek juttatnak el az iskolákhoz.

• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető és letölthető 
az MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata”, és a MOATSZ hatályos szabályai érvényesek. 
Kivétel: nem csak az ITTF által jóváhagyott ütőborításokkal lehet játszani, 
illetve a ragasztószabályt sem kell figyelembe venni.


