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Bajnokság célja:

Bajnokság
rendezője:
Bajnokság helye,
ideje:

Bajnokság
résztvevői:

Csapattagság
feltételei:

A sportág népszerűsítése. Rendszeres játéklehetőség biztosítása a
sportág szereplői számára. Megyei képviseleti jog eldöntése a 2017.
évi Nemzeti Bajnokság III. osztályában.

Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség

Megye I.o. Békés, Szarvasi út 34.
Megye II.o Békés, Szarvasi út 34.
Megye III.o Sarkad

Azok a csapatok, akik nevezésüket 2016. augusztus 25-ig leadják
csapatuk tagjai ( a külföldi versenyzők kivételével ) rendelkeznek
hivatalos MOATSZ játékengedéllyel, vagy megyei regisztrációval,
a nevezési díjat az OTP NyRT 11733003-20055837-00000000 sz.
számlára átutalják, vagy az első versenynapon a játék helyszínén
kézpénzben kifizetik és a versenykiírásban foglaltakat magukra
nézve kötelezően elfogadják.

Csapattag lehet mindazon igazolt vagy regisztrált magyar, külföldi
játékos, aki 2016. szeptember 1-én az adott csapat igazolt,
kölcsönadott vagy a megyei szövetségnek regisztrált tagja.
Amennyiben egy egyesület több csapattal is benevez a bajnokságba és
ezek különböző osztályokban szerepelnek, az alacsonyabb osztályban
szereplő csapatok játékosai négy csapat ellen szerepelhetnek a
magasabb osztályban következmények nélkül. Az ötödik után már
csak a magasabb osztályban induló csapat tagjakén vehet részt a
bajnokságban. Egy hétvégén, egy fordulóban egy játékos csak egy
osztályban szerepelhet még abban az esetben is, ha a mérkőzés
egy másik időpontban kerül lejátszásra .

Nevezés:

E-mailben: marti-18@freemail.hu

Nevezési díj:

Felnőtt csapatok esetén
16000 Ft/csapat
Serdülő, újonc, illetve harmadik csapat esetén 10000 Ft/csapat
Serdülő és újonc csapaton a felnőtt játékos nélkül felálló csapat
értendő.
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Lebonyolítás:

A csapatbajnokság három fős tornarendszerű lebonyolításban
kerül megrendezésre, ( őszi-tavaszi ) idényben maximum 4-4
versenynap beiktatásával.
A nevezések számának függvényében – a korábbi hagyományoknak
és rendszernek megfelelően – három csoport kerül kialakításra.
Az „I.” osztályba kerülnek a 2015/16-os bajnokság I. osztályának
I-X. helyezettjei, valamint a II. osztály I-II. helyezettje. Az
I. osztályából két csapat kizárásra került,
Emiatt a „II.” osztályból nincs kieső, de egy csapat itt is kizárásra
került.
A III. osztály I-II. csapata felkerül a II. osztályba.
A „III.” osztályba, a 2014/15-as bajnokság III-XII. helyezettje és az
újonnan nevező csapatok, maximum 12 csapatig vehetnek részt.
36-nál több benevező csapat esetén a bajnokság átszervezése
az elnökség hatásköre.
A nevezések függvényében az elnökség
jogosult egy-egy csapatot magasabb osztályba sorolni.
Egy osztályba csupán három külföldi csapat szerepelhet.
Külföldi csapatok esetében az elért helyezés nem jelenti az
automatikus feljutást a magasabb osztályba.
A kiírt fordulókban, az előzetes sorsolásnak megfelelő mérkőzések
kerülnek lebonyolításra, attól eltérni nem lehet!
A kiírt versenynapról távolmaradó csapat, az aznapra aktuális
mérkőzését elveszíti, a mérkőzést az ellenfél javára 6-0-ás
eredménnyel kell jóváírni, kivéve, ha az elnökség hozzájárult és
tájékoztatta erről az ellenfeleket is. A mérkőzéseket a szezon
végéig le kell játszani. Amennyiben a helyszínben nem tudnak
megegyezni, abban az esetben a halasztást kérő csapat a vendég.
A mérkőzések hat nyert meccsig tartanak, és páros számmal
kezdődnek, de ettől rendkívüli esetben el lehet térni.

Fordulók:
Díjazás:

Fegyelmi ügyek:

A csoportok mérkőzéseit a versenybírói bizottság tagja,
lehetőség szerint elnökségi tag vezényli le.
A bajnokság minden osztályának I-III. helyezettje, serleg, érem,
oklevél díjazásban részesül. A csapatbajnokságban nincs két
harmadik helyezet.
A versennyel kapcsolatos fegyelmi kérdésekben és óvás ügyében
az elnökség Etikai és Fegyelmi Bizottsága az illetékes.
Óvással élni a mérkőzést követő 5 munkanapon belül lehetséges.
Az óvást csak abban az esetben tudja befogadni a bizottság, ha az
óvási díj befizetését hitelt érdemlően igazolják. Óvási díj: 3000Ft
A Fegyelmi Bizottság az óvással kapcsolatos döntéséről, a beadástól
számított 10 munkanapon belül értesíti az érintetteket.
Fellebbezni a szövetség Elnökségéhez lehet, a értesítést követő 5
munkanapon belül. A fellebbezést csak abban az esetben tárgyalja
meg az elnökség, ha fellebbezési díj befizetését hitelt érdemlően
igazolják.
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Az Elnökség a fellebbezéssel kapcsolatos döntéséről, a beadástól
számított 10 munkanapon belül értesíti az érintetteket.
Fellebbezési díj: 5 000Ft

Egyéb:

A versenyen sportszerű ruházat, ITTF jelzéssel ellátott,a MOATSZ
által nem betiltott borítású ütő, fegyelmezett, sportszerű magatartás
kötelező. A versenyen való részvételhez sportorvosi igazolás nem
kötelező, de mindenki a saját felelőségére versenyez.
A verseny JOOLA labdákkal, JOOLA és BUTTERFLY asztalokon
lesz lebonyolítva. A bajnokságban, mint azt a verseny céljai közt is
megfogalmaztuk, lehetőség nyílik az NB-III-ba való felkerülésre.
Azon csapatok, melyek ezt a célt tűzik maguk elé, a bajnokság
kezdetén rendelkezniük kell az NB-III-ban való szereplés feltételeivel:
- hivatalos MOATSZ játékengedély
- külföldi játékos szerepeltetése esetén MOATSZ
- regisztráció, augusztus 5-ig
- sportorvosi igazolás
- hivatalosan bejegyzett egyesület
- MOATSZ tagsági díj befizetése
Minden egyéb a versenykiírásban nem szereplő kérdésben a mindenkor
érvényes MOATSZ verseny és játékszabályok a mérvadók.

Békéscsaba, 2016-07-01.

Sporttársi üdvözlettel:

Molnárné Boros Márta
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