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1. Háttérinformáció 

2017. január 1-től megváltozott a World Tour események lebonyolításIi rendje. Az ITTF URC  

(Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség Játékvezetői és Versenybírói Bizottsága) a közreműködők 

számára egy új megközelítés kidolgozását kezdte meg az új helyzet adaptálásához és a következő 

célok eléréséhez: 

 A játékvezetők munkája az asztalitenisz professzionális bemutatásának  része. 

 Elvárható, hogy a játékvezetés minősége az esemény státuszának megfelelő legyen. A 

legjobb játékvezetőket kell kiválasztani a Világbajnokság illetve a World Tour versenyek 

főtábláira 

 Játékvezetőknek nem a saját pénzüket kellene áldozni arra, hogy a legmagasabb szinten, a 

legnagyobb ITTF  eseményeken dolgozzanak. 

 Játékvezetőknek, azokon a napokon, amikor szolgálatban vannak, egész nap a helyszínen kell 

lenniük 

 Szállás csak azokra a napokra jár, amikor dolgoznak, illetve egy nappal a verseny előttre. 

 Napidíj a verseny státuszától függ. 

 Utazási költség azoknak a játékvezetőknek jár, akik a döntő napokra is ki lettek választva. 

 A játékvezetői tiszt, a karrier pálya kell, hogy motiválja a játékvezetőket a jobb teljesítmény 

eléréséhez. 

 

1.1. Szelekció 

A  kvalifikációs szakaszban lehet országos játékvezetőt vagy WB nemzetközi játékvezetőt (nem BB 

játékvezetőt) is alkalmazni. 

 A kvalifikációs szakaszban legalább egy, de inkább 2 játékvezetőt kell alkalmazni 

asztalonként 

o A hazai szövetségnek lehetősége van alkalmazni hazai játékvezetőit,hogy alkalmat 

adjon nekik nemzetközi mérkőzésen való tapasztalatszerzéshez. 

A főtáblára kiválasztott játékvezetőknek olyan  BB játékvezetőknek kell lenni, akik az utolsó 3 évben 

kiváló teljesítményt mutattak.  

Döntő napokra az utolsó 3 évben legjobb teljesítményt mutató BB-ket kell kiválasztani azok közül, 

akiket az eseményre jelöltek. 

Főtáblán asztalonként 2 nemzetközi játékvezetőnek kell működni. 

 

1.1.1. Kiválasztási folyamat a főtáblára, illetve a döntőnapokra 

A főtáblára a játékvezetők kiválasztását az ITTF URC végzi szoros együttműködésben a szervezőkkel. 



Minden eseményre, illetve eseménysorozatra az ITTFD-nek nyílt meghívólevelet kell közzétenni. 

Lehetőleg az év elején minden játékvezető alkalmazható. A jelőlés határideje után a kiválasztás a 

következő kritériumok alapján történik: 

 Utolsó 3 évteljesítménye 

o Jó értékelések száma 

 Arány  a jó értékelés/majdnem jó között. 

 Részt vétel legalább egy versenyen évente az utóbbi 3 évben. 

(NB:  szelekciós kritérium . “részt vétel pl. 3 eseményen évente” ahhoz tud vezetni, hogy néhány 

országból sosem tudják elérni a játékvezetők az ‘A’ kategóriát, mivel nincs elég pénzük ahhoz, hogy 

részt vegyenek elég versenyen,  habár ettől még lehetnek ők kiváló játékvezetők,. Ezért számít az 

arány is.) 

A rendező szövetségnek lehetősége van 8 hazai BB játékvezetőt jelölni a főtáblára és 2 hazai BB-t a 

döntőkre. Ha a hazai szövetségnek kevesebb, mint 4 BB játékvezetője van, jelölhetnek további 

nemzetközi játékvezetőt a főtáblára, annak érdekében, hogy legyen legalább 4 hazai játékvezető a 

főtáblán. 

A kiválasztási procedúrában figyelembe kell még venni, hogy a játékvezetők különböző országokból, 

kontinensekről legyenek (neutralitás biztosítása) és a nemekre is figyelni kell. 

Kiválasztás és meghívó további játékvezetőkre a kvalifikációs szakaszban a szervezők dolga. 

1.1.2. Költségek 

 BB játékvezetők napidíj a főtáblán 100 USD, vagyannak megfelelő más valuta és a 

kvalifikációs napokon 60 USD,vagy annak megfelelő más valuta. Többi a szervező által jelölt 

játékvezetőnek legalább 30 USD vagy annak megfelelő valutát kell kapni naponta. 

 A döntő napokra kiválasztott játékvezetőknek utazási költség is jár. 

 Szállás az összes játékvezetőnek azokra a napokra jár, amikor szolgálatban vannak. (ill. 

érkezés napjára egy nappal a kezdés előtt, elutazás az utolsó munkanapjuk utáni napon van) 

 Ha a játékvezető tovább szeretne maradni (pl. döntőkig), a szervezők  biztosíthatnak neki                           

speciális áron szállást. 

Játékvezetők száma 

1.2. Minden verseny különböző szakaszokra osztható: 

1.3. Kvalifikációs rész,Főtábla  és Döntők napjai (2 utolsó nap a főtáblán). 

1.4. Minden szakasznak különböző számú játékvezető igénye van. A játékvezetők száma függ az 

abban a szakaszban használatos asztalok számától 

1.5. Játékvezetők csak abban a szakaszban vannak jelen, amelyikre őket kiválasztották 

1.6. World Tour Esemény: 

1.7. Kvalifikáció: asztalok száma *2 + 2 – legalább egy játékvezető asztalonként szükséges 

1.8. Főtábla: asztalok száma *4 

1.9. Döntők napjai (1 asztal): 6 


