BUDAPESTI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG

A 2019/2020. évi Budapesti Férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság osztályozó
mérkőzéseinek versenykiírása
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség által közzétett 2019/2020. évi Budapesti Férfi
Asztalitenisz Csapatbajnokság Versenykiírásának 8.3.3 és 8.4.2 pontjai, továbbá a 2020.
május 21-én közzétett III. sz. „Rendkívüli Közleményben” foglaltak alapján a Budapesti
Asztalitenisz Szövetség osztályozót ír ki a 2020/2021. évi csapatbajnokság I/B osztályba
jutásáért a 2019/2020. évi csb. I/C osztályának 13. helyezettje és a három II. osztály második
helyezettjei részére.
Rendező: Budapesti Asztalitenisz Szövetség
Az osztályozó főbírója: dr. Berki Balázs
Az osztályozó helyszíne:

Joola Megapingpong Asztalitenisz Terem
Budapest XX. Mártírok útja 281. TESCO Megapark üzletsora

Az osztályozó kezdési időpontja: 2020. 06. 27. szombat 10:00 óra
Indulásra jogosult csapatok:
Budapest I/C osztály Belvárosi Asztalitenisz Egyesület
Budapest II. osztály 1. csoport ESMTK IV.
2. csoport KSI SE V.
3. csoport Kispest SE IV.
Az osztályozó lebonyolítása:
Az osztályozó lebonyolítása kieséses rendszerben történik, tehát a részt vevő csapatokat
párokba sorsoljuk egymással össze. A sorsolást a helyszínen, legkésőbb 9:30 órai kezdettel
tartjuk meg. A két győztes csapat játszik az osztályozó 1. helyéért, a két vesztes helyosztót
játszik az osztályozó 3. helyéért. Az osztályozó mérkőzések a BPATSZ által bérelt semleges
pályán kerülnek lebonyolításra oly módon, hogy mindegyik mérkőzésen győzelemig kell
játszani! Amennyiben bármelyik mérkőzésen döntetlen eredmény születne, akkor a
továbbjutást/helyezést elsődlegesen a jobb szettarány, másodlagosan játszma egyenlőség
esetén a jobb pontarány, harmadlagosan és végső soron sorsolás útján kell eldönteni.
/Hivatkozás: Asztalitenisz Szabálykönyv 5.1.1.13./ Amennyiben a jogosult csapatok közül
valamelyik nem nevez, vagy a sorsolás időpontjáig nem jelenik meg a helyszínen, a jelen lévő
csapatok körmérkőzést játszanak.
Tekintettel a lebonyolítási rend lehetőségeire:



A további mérkőzések kezdési időpontjait előre nem rögzítjük;
A mérkőzések két asztalon folynak, azonban további asztal/ok/ra is bemondható/k/;



A helyosztó mérkőzések kezdési időpontját 13:00 órára tervezzük, de a csapatokat az
előző mérkőzésük befejezését követően maximum 30 perc pihenőidő mindenképpen
megilleti.

A BPATSZ minden mérkőzésre 2-2 játékvezetőt küld, akiknek a költségét a résztvevő
csapat egyenlő arányban viselik!
Nevezés: elektronikus úton a csapatbajnokság levelezési címén: csb@bpatsz.hu legkésőbb
2020. június 23. (kedd) 16:00 óráig.
Az a csapat, amelyik nem nevez, vagy nevezése ellenére nem jelenik meg a helyszínen, úgy
tekintendő, hogy nem kíván részt venni az osztályozón.
A nevezésben - az előzetes ellenőrizhetőség érdekében - kérjük megadni minden olyan
játékos nevét, akit az osztályozón szerepeltetni szándékoznak. (Esetlegesen akár 6-8 nevet is!)
Az előre meg nem adott játékosok az osztályozón nem vehetnek részt
Költségek: Az osztályozón részt vevő csapatokat a játékvezetői díjon túl egyéb költségek
nem terhelik. A lebonyolítással kapcsolatos további költségeket a rendező BPATSZ viseli.
Egyebek:
a) Az osztályozón valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
b) A csapatban csak azok a versenyzők szerepelhetnek, akik
- a mérkőzés napján az érintett szakosztály igazolt versenyzői,
- a bajnokság alapszakaszában az adott csapatban a 24. fordulót követően is jogosan
szerepelhettek volna, továbbá
- érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
c) Amennyiben a 2020/2021. évi CSB-re történő nevezés során az I/B osztályban be nem
töltött helyek keletkeznek, úgy az osztályozó eredményei alapján töltjük fel azokat.
d) A mérkőzések JOOLA asztalokon és JOOLA FLASH*** /plasztik/ labdával kerülnek
lebonyolításra.

Budapest, 2020. június 14.

Budapesti Asztalitenisz Szövetség

