A 2020/2021. évi Budapesti Férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság (IA és IB osztály)
helybetöltő mérkőzéseinek versenykiírása

A Budapesti Asztalitenisz Szövetség Versenybírósága helybetöltőt ír ki az IA és IB
osztályokban való szereplés jogának elnyerésére.
Rendező: Budapesti Asztalitenisz Szövetség
A helybetöltő főbírója: dr. Berki Balázs
A helybetöltő helyszíne:

Joola Asztalitenisz Terem
1204 Budapest Mártírok útja 281. TESCO Megapark üzletsora

A helybetöltő időpontja: 2020.08 01-02.
Résztvevők:
BP IA osztály

BP IB osztály

OTP SK I.
Honvéd Zrínyi SE I.

/BP IA o. 15. helyezett/
/BP IB o. 3. helyezett/

Multi SE I.
/BP IC o 14. helyezett/
Igazságügyi SC I.
/BP II/1 o. 3. helyezett/
Budai XI SE VIII.-Őrmező /BP II2 o. 3. helyezett/
MAFC III.-PANCHO
/BP II/3 o. 3. helyezett/
(Előzetesen valamennyi csapat jelezte indulási szándékát.)

Játékrend:
IA osztályba kerülésért:
Az érdekelt két csapat mérkőzésének győztese jut fel az IA osztályba.
A mérkőzés kezdési időpontja: 2020. augusztus 2. vasárnap 14:00 óra
IB osztályba kerülésért:
A résztvevő csapatok körmérkőzést játszanak egymással, s a csoport 1-2. helyezettje jut fel az
IB osztályba. A mérkőzések sorrendje a Szabálykönyv vonatkozó táblázata szerint. A
rajtszámokat helyszíni sorsolással döntjük el az első mérkőzés kezdési időpontja előtt 30
perccel.
A mérkőzések kezdési időpontjai: 2020. 08.01. 10:00 óra és cca 13:00 óra /1-2. forduló/
2020. 08.02. 10:00 óra /3. forduló/



A mérkőzések az alap két asztalon túl további asztal/ok/ra is bemondható/k/;
az egyes csapatokat az előző mérkőzésük befejezését követően maximum 30 perc
pihenőidő megilleti.

Nevezési díj: 10.000 Ft csapatonként. A nevezési díj – a csb nevezési díjához hasonlóan –
átutalással és helyszíni fizetéssel is rendezhető. A nevezési díjat az esetleges távolmaradás
esetén is meg kell fizetni!

Nevezés: elektronikus úton a csapatbajnokság levelezési címén: csb@bpatsz.hu legkésőbb
2020. július 27. 16:00 óráig.
A nevezésben - az előzetes ellenőrizhetőség érdekében - kérjük megadni minden olyan
játékos nevét, akit a helybetöltőn szerepeltetni szándékoznak. (Esetlegesen akár 6-8 nevet is!)
Az előre meg nem adott játékosok a helybetöltőn nem vehetnek részt.
Az a csapat, amelyik nem nevez, vagy nevezése ellenére nem jelenik meg a helyszínen, úgy
tekintendő, hogy nem kíván részt venni a helybetöltőn.
Költségek: A helybetöltőn részt vevő csapatokat a nevezési díjon túl egyéb költségek nem
terhelik, nevezési díjuk tartalmazza a játékvezetői és versenybírói költségeket is. A
lebonyolítással kapcsolatos egyéb költségek a rendezőt terhelik.
Egyebek:
a) A helybetöltőn a 4 fős csapatok győzelemig játszanak (maximum16 egyéni mérkőzés).
Valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
b) A csapatban csak azok a versenyzők szerepelhetnek, akik a mérkőzés napján az érintett
szakosztály igazolt versenyzői és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
c) A helybetöltő mérkőzései a 2020/2021. évi csapatbajnoksághoz tartoznak, ezért ezekre
is vonatkozik a Szabálykönyv 5.1.7.6. pontja, amely szerint egy versenyző az adott
bajnoki év csapatbajnoki küzdelmeiben csak egy szakosztály színeiben versenyezhet.
Tehát aki a helybetöltőn valamelyik szakosztály színeiben versenyzett, a 2020/2021.
évi bajnokságban más szakosztályban már nem szerepelhet.
d) A helybetöltő mérkőzéseken nem szerepeltethetők azok a játékosok, akiket a
helybetöltőre benevezett szakosztályok a 2020/2021. évi csapatbajnoki nevezésükön
a magasabb osztályú NB-s vagy budapesti – a helybetöltőre jogosult csapat
megadott játékosait kivéve – a helybetöltőn nem szereplő csapataiknál
erősorrendben megadtak. Fentiekből következően a helybetöltő lebonyolítása előtt
az érintett szakosztályoktól erősorrend módosítást nem fogadunk el.
e) Amennyiben újabb hely/ek/ ürülnének meg időközbeni visszalépés miatt, úgy a
helybetöltő eredményei alapján töltjük fel azokat.
f) A mérkőzések JOOLA asztalokon és JOOLA FLASH*** labdával kerülnek
lebonyolításra.
g) Azonos pontszám esetén a Szabálykönyv 5.1.1.13. pontja az irányadó. Amennyiben a
poénok aránya is egyenlő lenne, a feljutást sorsolással kell eldönteni.

Budapest, 2020. július 23.

Budapesti Asztalitenisz Szövetség
Versenybíróság

