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VESZPRÉM MEGYEI TENISZ
CSAPATB AJNOKI VERSENYKIÍRÁS
2019.
Megyei I., II. és Senior osztály

1. A csapatbajnokság (továbbiakban CSB) rendezője, célja, indulás feltételei
Rendező: a CSB-t a Veszprém Megyei Tenisz Szövetség rendezi.
Cél: a megyei teniszezők részére CSB--i versenyzési lehetőség biztosítása.
Indulási feltételek
− Csapatkapitányi Nyilatkozat, hogy minden játékos saját felelősségére vesz részt
a CSB-n.
− A Senior osztályba azok nevezhetőek, akik idén töltik be 45. életévüket, vagy
annál idősebbek. Az 50 éves és a felettiek minden megkötés nélkül,
bármelyik táblán játszathatnak, mind egyes és párosban. A 45-49 éves korú
játékosok közül mérkőzésenként egyéniben csak 1 fő játszhat,a játékerejének
megfelelő helyen, míg párosban 2 fő és bármelyik táblán.
− A nyilatkozatok beküldése a csapatkapitányok teendője. A csapatkapitányok
felelőssége a játékosok tájékoztatása, a feltételeknek megfelelő nevezési
sorrend és pályára küldés. A találkozóval kapcsolatos egyéb esetekben / pl.:
sérülés, kártérítés stb. / szintén a csapatkapitányt terheli a felelősség.
− A klubok és csapatok 2019. évi befizetési kötelezettségeinek teljesítése.
Díjak:
− A klubok 2019. évi tagsági díja és a csapatok nevezési díja:
tagsági díj:
csapat nevezési díj:
Fizetési határidő:
Bankszámla:

15 000 Ft
25 000 Ft
2019. május 06.

Veszprém Megyei Sportszövetség, Tenisz Szövetség
OTP 11748007-24811299
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A CSB lebonyolítási rendje
Pálya:
- A CSB mérkőzésekhez a pályaválasztónak legalább 3 pályát kell biztosítania.
Amelyik pályán elkezdték a mérkőzést, biztosítani kell, hogy azon tudják végig
lejátszani, ha elháríthatatlan akadályba nem ütközik (pl: elázik; rádől a fa; elszakad a
hálósodrony; stb.). Más rendezvény, bérbeadás miatt nem helyezhető át a
mérkőzés!
A pályaválasztói jogot feladó csapatok kötelesek megállapodni a pályát biztosító
csapatokkal a feltételekről.
Labda:
- A csapatmérkőzéseket mérkőzésenként 2 db labdával kell játszani. Minden
csapatmérkőzés egyes mérkőzéseit új labdával kell kezdeni.
- A labdákat a pályaválasztónak kell biztosítania. A pályaválasztói jogról lemondó csapat a
hazai
mérkőzésnek
sorolt
találkozóra
köteles
labdát
biztosítani.
2019-ben a labdákat a Megyei Tenisz Szövetség biztosítja minden csapatmérkőzésre a
pályaválasztó részére. Az átvétel helyéről és idejéről a csk-kat értesítik.
2019-ben a hivatalos labda: DUNLOP FORT
Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a Mérkőzésjelentő lapon mindkét csk.
nyilatkozik, hogy elfogadta a más típusú labda használatát.
Megjelenés:
- Megengedhető a játékosok lépcsőzetes érkezése a találkozóra, de kezdéskor
minimálisan a pályaszám + egy játékosnak kell játékra jelentkeznie. Lépcsőzetes érkezés
esetén későnek az a játékos tekinthető, aki a pálya üresedésétől számított 15 percen belül
nem jelentkezik játékra.
Óvás:
- Óvást a csapatmérkőzés befejezésétől számított 3 munkanapon belül lehet írásban
benyújtani a Megyei Tenisz Szövetség Elnökségéhez, az óvási díj egyidejű
megfizetésével.
Az óvási díj: 10.000 Ft. Jogos óvás esetén visszajár.
- Óvás esetén a bejelentés időpontja után egy héten belül az Elnökség dönt, és a
döntésről értesíti az érintetteket.
Játékrend:
- A csapatmérkőzések kétfordulós /tavaszi - őszi/ rendszerben kerülnek lebonyolításra. A
tavaszi fordulóban az osztályon belül mindenki játszik mindenkivel. A pályaválasztói
jog sorsolással dől el. Az őszi fordulóban 7-8 csapat esetén felső ág/alsó ágra válik
szét az osztály, 3-4 csapattal. 5 vagy 6 csapat esetén újra mindenki játszik
mindenkivel. A pályaválasztói jog megcserélődik.
- Az I. osztály hétfőn, a II. osztály csütörtökön, a Senior pedig kedden játszik
egységesen, tavasszal 16:00 órai, ősszel 15:00 órai kezdéssel.
- Minden találkozó négy egyéni és két páros mérkőzésből áll. Minden mérkőzés 2 nyert
játszmáig tart, a játszmákat 6:6-nál sima (7-es) tiebreak dönti el. 1:1 játszma esetén
10-es tiebreak dönti el a mérkőzést.
A játékokon belül az úgynevezett „No Ad” szabályt kell alkalmazni, azaz három
nyert pont után a következő pont eldönti az adott játékot. Egyenlő esetén mind
egyéniben, mind párosban a fogadó játékos, illetőleg játékosok választhatnak, hogy
melyik oldalra kérik a szervát, és ez a pont eldönti a játékot.
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Találkozó eredménye:
- A Megyei I. és II. osztályban a találkozó eredményét a következők szerint kell
megállapítani.
Egyéniben győzelemért az 1-es pályán 4 pontot, a 2-es pályán 3 pontot, a 3-as
pályán
2
pontot,
a
4-es
pályán
1
pontot
kap
a
csapat.
A párosoknál győzelemért az 1-es pályán 4 pontot, a 2-es pályán 3 pontot szerez a
csapat. Ennek megfelelően, tehát 17 pont gyűjthető egy mérkőzésen, döntetlen nem
lehetséges.
Ha egy csapat 3 játékossal áll ki, akkor győzelmenként az 1-es pályán 3 pontot, a 2-es
pályán 2 pontot, a 3-as pályán 1 pontot kap, ugyanebben az esetben a párosoknál az 1es pályán 3 pontot kap. A másik csapat megkapja a +2*4 pontot. Ha egyébként a páros
mérkőzésekre megérkezik a 4. játékos is, akkor itt az eredeti pontozást kell alkalmazni,
azaz 1-es pálya 4 pont, 2-es pálya 3 pont.
A találkozó győztes csapata 2 pontot, a vesztes 0 pontot kap.
- A Senior osztályban a találkozó eredményét a következők szerint (hagyományos
módon) kell megállapítani.
Minden győztes mérkőzésért (egyéniben és párosban is) 1 pontot kap a csapat, tehát 6
csapatpont gyűjthető. 3:3 esetén döntetlen az eredmény.
A győztes csapat 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap.
Döntetlen esetén mindkét csapat 1 pontot kap.
Mérkőzésjelentés:
- A melléklet szerinti „Mérkőzésjelentő lap”-ot, az MTSZ szabályzattal összhangban,
mindkét csk-nak vezetni kell. A szinglik előtt felírják a saját játékosaik nevét és
kicserélik a lapokat. A párosok előtt felírják a párosokat, majd lapot cserélnek.
A mérkőzés befejezése után 3 napon belül mindkét csk. köteles e-mailben
beküldeni az elnokseg@petofisportkorfured.hu és a ta@tnz.hu címre.
Az Elnökség a beküldések betartását rendszeresen ellenőrzi, és azok elmaradása
esetén mérkőzésenként -1 ponttal sújthatja a mulasztó csapatot.
- Ha a mérkőzés elmarad, akkor mindkét csapatkapitánynak 1 napon belül jelenteni kell
az Elnökség felé az elmaradás tényét és indokát a fenti 2 e-mail címre!
(Csak rossz időjárás vagy nagyon erős indok esetén halasztható el a mérkőzés;
a játékosok betegsége, egyéb elfoglaltsága nem lehet indok!
Méltányolható okok: pl. útlezárás, baleset, igazolható autólerobbanás, stb.
Nem méltányolható okok: pl. nincs autó, létszámhiány, játékosok nem érnek rá, többen
sérültek, - a csapat gyenge, mert a jobb játékosok hiányoznak)
A közösen megállapított új időpontot mindkét csapatkapitánynak 3 napon belül
jelenteni kell az Elnökség felé a fenti 2 e-mail címre!
Amennyiben valamelyik csapat nem tud megfelelő időpontot meghatározni, akkor
erről kell jelentést küldeni 3 napon belül, szintén mindkét csk.-nak! Ezek alapján az
Elnökség megvizsgálja az esetet, és a vétkes csapatot büntetőponttal sújthatja.
Ismétlődő esetben több büntetőpont is levonásra kerülhet a vétkes csapattól.
Amelyik csapat nem küld jelentést 3 napon belül, attól -1 büntetőpont kerül
levonásra!
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Az osztályok tervezett létszáma
- 2019-ben a Megyei I o.-ban 8 a Megyei II. o.-ban 7, a Senior o.-ban 5 csapat várható.
Feljutás, kiesés szabályai
- A CSB végeredménye az egyes osztályokban az összes megszerzett csapatpont és
(esetleg)
levont
büntetőpont
alapján
határozandó
meg.
2 vagy több csapat azonos pontszáma esetén az egymás elleni eredmény dönt:
több csapatpont; több mérkőzéspont; több nyert mérkőzés; jobb játszmakülönbség; jobb
játszmaarány sorrendben. Ha ez is azonos, sorsolással kell eldönteni a helyezések sorsát.
- A CSB befejezése után a Megyei I. osztály 1. helyezettje lesz a Veszprém Megyei Bajnok
Csapat.
A kiesés és feljutás szabályait a nevezett csapatok számának ismeretében határozza meg az
Elnökség.
A Megyei I. osztály 7. és 8 helyezettje kiesik, és a II. osztályban folytathatja.
A Megyei II. osztály 1. és 2. helyezettje feljut az I. osztályba.
Ha az I. osztály 1-6. helyezettje közül 1 visszalép, akkor a II. osztály 3. helyezettje
is feljut az I. osztályba. Ha 2 visszalép, akkor az I. osztály 7. helyezettje nem esik
ki.
Ha a II. osztály 1. és 2. helyezettje közül 1 visszalép, akkor a II. osztály 3.
helyezettje is feljut az I. osztályba. Ha mindkettő visszalép, akkor az I. osztály 7.
helyezettje nem esik ki.
Ezeknél több visszalépés esetén az Elnökség dönt az osztályok összetételéről!
A Senior osztály 1. helyezettje lesz a Veszprém Megyei Senior Bajnok Csapat.
A Megyei II. és Senior osztályban nincs kieső.
Nevezés

−

A megyei CSB-n való részvételi szándékot és a név szerinti nevezést egyszerre kell
megtenni, csapatonként a kívánt osztály megjelölésével.

−

Nevezési határidő: 2019. április 15.
Az Elnökség részére kell elküldeni a nevezéseket, az
elnokseg@petofisportkorfured.hu e-mail címre.

−

A megyei CSB-re csapatonként minimum 6 főt, maximum 12 főt lehet nevezni.
Pótnevezés: max. 2 fő az őszi forduló előtt, augusztus 15-ig.

−

A megyei csapatbajnokságban minden Veszprém megyében bejelentett lakóhellyel
rendelkező teniszező indulhat. (OB-s csapatnevezéstől és országos rangsortól
függetlenül!)

−

Egy játékos azonos osztályban csak 1 csapatba nevezhető.

−

A Megyei I. o.-ban nevezett játékos nem nevezhető a Megyei II. o.-ban.
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−

A mellékelt nevezési lapot csapatonként pontosan kitöltve, aláírva az alábbi címekre kell
eljuttatni: elnokseg@petofisportkorfured.hu és a ta@tnz.hu e-mail címre, 2019.
április 15-ig.

−

A mellékelt név szerinti nevezési lapon fel kell sorolni az összes benevezett játékost,
és meg kell határozni a csapaton belüli rangsorát mind az egyes és mind a páros
felállásnál jelen szabályzat előírásai szerint.

−

Először a megyei rangsorral rendelkező játékosokat kell beírni a “2018.év végi
Egyéni” megyei ranglista szerint! (A VMSZT honlapról letölthető!)
(A 0 egyéni és 0 páros mérkőzéssel rendelkező játékosokat úgy kell tekinteni,
mintha nem szerepelnének a ranglistán, a következő bekezdés szerint kell
besorolni őket.)

−

Ezután a megyei Egyéni ranglistán nem szereplő játékosokat kell beírni egyéni
játékerejük sorrendjében! Ha ezen játékosoknak van “Országos”
ranglistapontja, akkor azt át kell váltani “megyei” ranglista pontokra (2-vel kell
megszorozni), és ez alapján kell a csapatrangsorba besorolni őket.

Végül az összes felsorolt játékos neve mögé be kell írni a páros rangsorát:
először a “2018.év végi Páros” megyei ranglistán szereplő játékosokat kell
besorolni, ezután a megyei Páros ranglistán nem szereplő játékosokat kell beírni
páros játékerejük sorrendjében, az “Országos” ranglistapontok figyelembe
vételével!

−

A név szerinti nevezési listák elfogadása az Elnökség hatásköre. Szélsőséges
esetekben, ahogy az országos ranglistánál is bevált gyakorlat (pl.: nemzetközi
versenyeken pontszerző, de hazai versenyeken nem induló játékosnál), az
Elnökség fentiektől eltérően is előre sorolhat játékosokat.

Határidők

− Nevezés határideje:
− Névszerinti nevezés határideje:
− Nyilatkozatok leadási határideje:

2019. április 15.
2019. április 15.
2019. április 15.

Sorsolás

− A beérkezett csapatnevezések alapján az Elnökség 1 héten belül elkészíti
osztályonként a tavaszi fordulók sorsolását, és értesíti róla a csapatokat.
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A mérkőzések időpontja
- Megyei I. o.
- Tavaszi forduló:

2019.05.06. - 06. 17.

- Őszi forduló:

2019.09.02. - 09.16.

- Mérkőzések kezdése: tavasszal
ősszel

hétfő 16:00
hétfő 15:00

- Megyei II. o.
- Tavaszi forduló:

2019.05.09. - 06. 20.

- Őszi forduló:

2019.09.05. - 09.26.

- Mérkőzések kezdése: tavasszal
ősszel

csütörtök
csütörtök

16:00
15:00

- Senior o.
- Tavaszi forduló:

2019.05.07. - 05. 28.

- Őszi forduló:

2019.09.03. - 09.24.

- Mérkőzések kezdése: tavasszal
ősszel

kedd 16:00
kedd 15:00

Szankciók

−

Amennyiben a tagdíj és a nevezési díj, valamint az elmaradás befizetése nem történik meg
határidőre, az illető klub csapatai, ill. a vétkes csapatok - felszólítás után - a további
mérkőzésekből kizárandók!

−

Amennyiben a CSB-n a játékos nem a nevezési feltételek szerint lép pályára, azaz
jogosulatlanul vagy nem az előírt helyen szerepel, az adott mérkőzés és az utána
következők is az ellenfél javára írandók, akár egyes, akár páros mérkőzésekről van szó.
A mérkőzésjelentő lapon szereplő rossz felállás esetén ez a szankció automatikusan érvénybe
lép!

−

A kiírási időponttól csak különleges esetekben szabad eltérni.(Pl. eső, viharos szél, játékra
teljesen alkalmatlan pálya.) Amennyiben közös megegyezéssel elmarad a mérkőzés, mindkét
csapatkapitánynak 3 munkanapon belül jelenteni kell az Elnökség felé az elmaradás
tényét és indokát az elnokseg@petofisportkorfured.hu és a ta@tnz.hu címre!
Amennyiben valamelyik csapat nem tud megfelelő időpontot meghatározni, akkor
erről kell jelentést küldeni 3 napon belül, szintén mindkét csk.-nak! Ezek alapján az
Elnökség megvizsgálja az esetet, és a vétkes csapatot büntetőponttal sújthatja.
Ismétlődő esetben több büntetőpont is levonásra kerülhet a vétkes csapattól.
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−

Amelyik csapat nem küld jelentést 3 napon belül, attól -1 büntetőpont kerülhet
levonásra!

− Amennyiben valamelyik csapatnál az összes mérkőzései számának felét eléri a meg nem jelenés
vagy ki nem állás, a következő szezonban egy osztállyal visszaminősítendő.

− A találkozó kiírt időpontjában indokolatlanul meg nem jelenő vagy ki nem álló csapat a

találkozót 6:0 mérkőzés, 12:0 játszma és 72 : 0 játékaránnyal elveszti és „– (a
győzelemért járó pontszám” levonandó tőle.

− A név szerinti nevezés határideje 2019. április 15. szigorúan betartandó, mert nem

megengedhető az, hogy a tavaszi forduló első időpontja előtt a csapatkapitányok ne tudják az
ellenfelek rangsorát.

Egyéb

− Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Tenisz Szövetség aktuális
−

versenyszabályzatát kell alkalmazni.
Amennyiben egyik szabályzat sem ad egyértelmű útmutatást a vitás kérdésben, az
Elnökség döntését kötelesek elfogadni az érintettek!

Veszprém, 2019. április 2.
Veszprém Megyei Tenisz Szövetség Elnöksége

