BUDAPESTI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG
CSB VERSENYBÍRÓSÁG

A 2021/2022. évi Budapesti Férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság osztályozó
mérkőzéseinek versenykiírása
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség által közzétett 2021/2022. évi Budapesti Férfi
Asztalitenisz Csapatbajnokság Versenykiírásának 8.1.3.1 és 8.2.2 pontjai, továbbá a 2022.
január 18. napján közzétett ”Tájékoztató sportorvosi engedélyek veszélyhelyzeti
meghosszabbításáról” elnevezésű dokumentumban foglaltak alapján a Budapesti Asztalitenisz
Szövetség osztályozót ír ki a 2022/2023. évi csapatbajnokság I/A osztályába jutásáért a
2021/2022. évi csapatbajnokság I/A osztályának 13. és 14. helyezettjei, valamint az I/B
osztály két csoportjának 2. helyezettjei részére.
Indulásra jogosult csapatok:
Budapest I/A osztály 13. helyezettje
Budapest I/A osztály 14. helyezettje
Budapest I/B osztály 1. csoportjának 2. helyezettje
Budapest I/B osztály 2. csoportjának 2. helyezettje

Pestszentimrei PSE II.
MLTC-Mátyásföldi Sasok
Budai XI SE III.
High Life SE III.-Rossoneri

Az osztályozó mérkőzések lebonyolítása:
- A csapatok párosítása és az első pályaválasztó meghatározása sorsolással történik.
- Az osztályozón részt vevő csapatok párosítása úgy történik, hogy a Budapest I/A osztály
13. és 14. helyezett csapataihoz sorsoljuk az I/B osztály két csoportjának 2. helyezettjeit. A
párharcok győztesei feljutnak a 2022/2023 évi Csapatbajnokság Budapest I/A osztályába,
míg vesztesei a Budapest I/B osztályba kerülnek besorolásra.
- Az osztályozó lebonyolítása oda-visszavágós mérkőzéses rendszerben történik, ahol az
első mérkőzéseken győzelemig kell játszani! Amennyiben a visszavágó mérkőzésen az
első mérkőzésen győztes csapat már több egyéni győzelmet ért el, mint ellenfele az első
találkozón, akkor az összesítésben győztesnek tekintendő és nem kell tovább játszania.
- Egyenlő pontszám és mérkőzés arány esetén a játszmaarány dönt, játszma egyenlőség
esetén pedig az elért pontok aránya. /lásd: Asztalitenisz Szabálykönyv 5.1.1.13./
- A Szövetség minden mérkőzésre 2-2 játékvezetőt küld, akiknek a költségét a
pályaválasztó csapat viseli!
Sorsolás: 2022. május 16. (hétfő) 17:00 órai kezdettel a Szövetség hivatalos helyiségében
(Budapest V. ker. Curia u. 3. I. em. 1.) A sorsolást követően a csapatok vezetői már a
helyszínen megegyezhetnek a mérkőzések pontos helyszínéről és időpontjáról.
Az osztályozó mérkőzések helyszínei: az aktuális pályaválasztó csapat által megadott és
biztosított játékhely.
Az osztályozó mérkőzések időpontjai: 2022. május 17. és 2022. június 3. között.
Nevezés: kizárólag elektronikus úton a csapatbajnokság levelezési címén: csb@bpatsz.hu
legkésőbb 2022. május 12. (csütörtök) 16:00 óráig. Az a csapat, amelyik nem nevez, vagy a
megadott határidőn túl nevez, vagy nevezése ellenére nem jelenik meg a sorsolás helyszínén
és időpontjában, úgy tekintendő, hogy nem kíván részt venni az osztályozón. A nevezésben az előzetes ellenőrizhetőség érdekében - kérjük megadni minden olyan játékos nevét,

játékengedélyének számát, akit az osztályozón szerepeltetni szándékoznak. (Esetlegesen akár
6-8 nevet is!) Az előre meg nem adott játékosok az osztályozón nem vehetnek részt!
/Abban a kevésbé valószínűsíthető esetben, ha az osztályozóra jogosult csapatok közül
csak három csapat nevezne vagy jelenne meg a sorsoláson, az érintett csapatoknak egy
játéknapon, körmérkőzéses lebonyolítás formájában kell játszaniuk az IA osztályban szereplés
jogáért. Ha erre kerül sor, a helyszínt, időpontot a Szövetség jelöli ki, továbbá rendezi a
terembért és biztosítja a játéklabdát (új JOOLA FLASH)./
Egyebek:
a) Az osztályozón valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
b) A Versenykiírás 8.1.3. pontjában szabályozottak alapján az osztályozón szereplő
csapatokban csak azok a versenyzők szerepelhetnek, akik
-

-

az érintett szakosztály alacsonyabb szintű bajnokságban szereplő csapatában a
csapatmérkőzések minimum 50%-ában játszottak, vagy
a bajnokság alapszakasza során az őszi fordulóban legalább kétszer, továbbá a
tavaszi fordulóban legalább 3 mérkőzésen szerepeltek az osztályozóra jogosult
csapatban, vagy az alapszakasz során vagy az őszi, vagy a tavaszi fordulóban
legalább 8 mérkőzésen szerepeltek az osztályozóra jogosult csapatban, továbbá
a sportorvosi engedélyek vonatkozásában a BPATSZ Intéző Bizottsága által 2022.
január 18. napján kiadott tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. /Megjegyzés:
Amennyiben valamely játékos sportorvosi engedélyének érvényessége – ld. ezzel
összefüggésben a 2021.december 3-ai érvényességet – nincs berögzítve a MOATSZ

DATA rendszerébe, az érintett játékos a mérkőzés helyszínén és időpontjában
köteles a sportorvosi engedélyének érvényességét igazoló dokumentumot a kiküldött
játékvezetőknek bemutatni. Ennek hiányában a mérkőzésen nem vehet részt,
utólagos bemutatásra/igazolásra az osztályozó mérkőzéseken nincs mód./
c) Amennyiben a 2022/2023. évi CSB-re történő nevezés során az I/A osztályban be nem
töltött helyek keletkeznek, úgy arra szükség esetén helybetöltőt írunk ki.
d) A mérkőzések a hazai csapat által a 2021/2022-es csapatbajnokságban megadott
labdával kerülnek lebonyolításra.

Budapest, 2022. május 06.
Budapesti Asztalitenisz Szövetség
CSB Versenybíróság

