VÁROSI ASZTALITENISZ BIZOTTSÁG
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN VÁROS
2013/2014. ÉVI ASZTALITENISZ
CSAPATBAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
1. A bajnokság célja
Rendszeres játék, versenyzési és felkészülési lehetőség biztosítása a minden sportot és
asztaliteniszt kedvelő amatőr és igazolt játékos számára. Valamint a csapatbajnoki helyezések
eldöntése és a bajnoki cím odaítélése.

2. A bajnokság ideje
2013. szeptember 01 - 2014. május 30. között. A fordulók pontos időpontjai és a bajnokság
hossza a nevezések számának függvényében kerül meghatározásra.

3. A bajnokság csoportjai
„PENCZ GYÖRGY” csoport:
A csapatokban bármilyen korú, nemű és játéktudású játékos játszhat. (Egyedi egyeztetés
alapján nem debreceni csapat nevezését is fogadjuk.) Az a csapat, amely rendelkezik olyan
játékossal, aki az elmúlt 3 bajnoki évben NB-s bajnokságban szerepelt csak ebbe a csoportba
nevezhet!
„KOVÁCS TIBOR” csoport:
Ebbe a csoportba az a csapat jelentkezhet, amelynek játékosai között nem szerepel megyei I.o.
bajnokságnál magasabb osztályban játszó játékos.
„BUZÁS SÁNDOR” csoport:
Lásd előző két csoport.
Változás, hogy ebbe a csoportba nem játszhat magasabb osztályban szereplő játékos (Pencz
György csoport, Kovács Tibor csoport, Megye II., Megye I. NB-s játékosok).
A csapatok a kiírásnak megfelelő csoportokba tetszőlegesen nevezhetnek, de a csapatok
csoportba sorolásának jogát a versenybíróság fenntartja!

4. Nevezés és nevezési jogosultság
A bajnokságba minden olyan csapat nevezhet, akik heti rendszerességgel 3 fős csapat
versenyeztetését és a hazai mérkőzések helyszínét biztosítják. (Teremmel nem rendelkező
pályaválasztó csapat pályaválasztó jogát feladva, előzetes egyeztetéssel és költségtérítés
mellet az ellenfélnél is lejátszhatja hazai fordulóját.)
Nevezési határidő: 2013.08.31
Nevezni kizárólag e-mail-ben a mellékelt nevezési lap kitöltésével és legalább 3 játékos
megnevezésével lehet!
„Pencz György” csoport: ztarsoly@dabe.hu.
„Kovács Tibor” és „Buzás Sándor” csoportok: lupoimre57@freemail.hu

5. A bajnokság lebonyolításának rendszere
A bajnoki fordulók heti vagy 2 heti rendszerességgel, körmérkőzéses rendszerben kerülnek
lebonyolításra. Minden csapat játszik minden csapattal oda- visszavágó alapon őszi-, tavaszi
fordulók során. A pontos menetrend a nevezési határidő utáni héten kerül kialakításra a
nevezett csapatok számának ismeretében.

6. A bajnoki forduló
A bajnoki forduló 3 fős csapatverseny. A csapatokban szereplő minden játékos játszik az
ellenfél csapatának minden játékosával – 9 mérkőzés. Valamint a csapatokból tetszőlegesen
kijelölt két-két játékos 1 páros mérkőzést játszik. Egy forduló 10 mérkőzésig tart.
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7. A bajnoki forduló bonyolításának szabálya
A bajnoki fordulót megelőző héten köteles a hazai csapat vezetője, a vendég csapat
vezetőjét megkeresni és a fordulóval kapcsolatos kérdéseket egyeztetni. Megállapodás
szükséges a forduló helyéről és pontos időpontjáról. A forduló mérkőzése kölcsönös
megegyezés alapján játszható a fordulóra kijelölt időintervallumon belül bármikor. A helyszín
választás jogáról a hazai csapat bármikor lemondhat, de a vendég csapat nem köteles azt
elfogadni. (Amennyiben a hazai csapat nem tud helyszínről gondoskodni ill. egyeztetési
kötelezettségét nem teljesíti a bajnoki pontokat automatikusan az ellenfél kapja 10-0-ás
mérkőzés aránnyal.) A Debrecen közigazgatási területén kívüli csapatok a helyszín-választási
jogukat automatikusan feladják, de ennek elfogadása sem kötelező. Ezekben az esetekben is a
kiírás szerinti hazai csapatnak van egyeztetési kötelezettsége. Egy forduló akkor kezdhető el,
ha legalább 2-2 fő mindkét csapatból jelen van. Egy játékos 1 fordulóban csak egyszer
szerepelhet!

8. Bajnoki pontok
Győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont jár.

9. Holtverseny eldöntése
Egymás elleni eredmény alapján. Illetve körbe verés esetén mérkőzés arány, játszma, poén
arány dönt.

10. Eredmények közlése
A fordulóban elért részletes eredményt a hazai csapat köteles a forduló záró napján éjfélig emailen: ztarsoly@dabe.hu beküldeni. A beérkezett csapat és az egyéni eredményeket a
versenybíróság heti rendszerességgel az interneten publikálja.

11. Szankcionálás
Eredmény beküldésének elmulasztása: A forduló 0-10-es eredménnyel a vendég csapat javára
kerül
elkönyvelésre,
a
2.
eset
után
esetenként
2
pont
levonás.
Igazolatlan szereplés: Függetlenül a sértett csapat óvásától, amennyiben egy csapat olyan
játékost szerepeltet, aki egy fordulóban többször játszott a forduló 0-10-es eredménnyel a
sértett csapat javára kerül könyvelésre. Ez minden csapatra vonatkozik, akinél a fordulóban az
érintett
játékos
játszott
függetlenül
attól,
hogy
hol
játszott
először.
Kiállás elmulasztása: Kiállás elmulasztásának minősül, ha egy csapat az egyeztetett helyen és
időben legalább 2 játékossal nem jelenik meg vagy a hazai csapat a határidőig az egyeztetést
nem tette meg, ezért a forduló elmaradt. Ilyenkor a vétkes csapat 0-10-es eredménnyel veszti
el az adott fordulót, valamint első alkalommal 2 büntető pontot kap. A 2. alkalom után a
csapat automatikusan kizárásra kerül, és addigi eredményei törlődnek.

12. Óvás
Óvást a fordulót követő hét vasárnap éjfélig lehet írásos formában (postán vagy e-mailben) a
versenybírósághoz eljuttatni.

13. A bajnokság rendezője
A Debrecen Város 2012/2013. Évi Csapatbajnokságát a Debrecen Városi Asztalitenisz
Bizottság rendezi.

14. A versenybíróság tagjai
A Debrecen Városi Asztalitenisz Bizottság elnökségéből: Lupó Imre, Olajos László és
Tarsoly Zoltán.
Debrecen, 2013. július 29.

