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Előzetes nevezési lap 

a 2019/2020 évi női csapatbajnokságban történő részvételre 

 

 

A MOATSZ Szakmai és Edzőbizottsága a női csapatbajnokságban részt vevő csapatok számá-

nak növelése érdekében ajánlásokat fogadott el, amelyet az alábbiakban adunk közre: 

 

1. Az Extra Ligában 3 fős csapatok játszanak egy páros mérkőzéssel, győzelemig. 

2. Alacsonyabb osztályban (lehet NB I., NB II.) 3 fős csapatok játszanak, egy párossal, a 

mérkőzést végig lejátszva.  

3. A bajnokságok (Extra Ligát is beleértve) tornarendszerben kerülnek megrendezésre 1-

1 helyszínen. 

4. Az alacsonyabb osztályokban, amennyiben elegendő csapat nevez Észak-Nyugat, Dél-

Nyugat, Észak-Kelet, Dél-Kelet területi elosztásban szeretnénk kialakítani a csoporto-

kat. 

5. Az Extra Ligába maximum 8 csapat nevezhet. 

6. Női játékos játszhat az NB-s férfi bajnokságban kölcsönadással, azonban a női bajnoki 

mérkőzések több, mint 50 %-án részt kell vennie 

7. A bajnoki címek, illetve a helyezések sorsa a rájátszásban dől el, amelyen az Extra Li-

gában a legjobb 4 csapat, az alacsonyabb osztályokban az összes csapatnak (létszám 

függvényében) részt kell vennie. Amennyiben valamelyik csapat a rájátszásban nem 

vesz részt, akkor sem a következő évi csapatbajnokságban, sem az utánpótlás csb-n nem 

vehet részt. 

8. A női csapatokból maximum 2 játékos szerepelhet ugyanazon férfi csapatban. 

9. Az előzetes nevezések alapján fog elkészülni a női csb-re vonatkozó versenykiírás, ezért 

ha valamelyik csapat 2019. június 17.-én 12,00 óráig nem nevez előzetesen a 

2019/2020. évi női csapatbajnokságra, akkor a bajnokságban nem vehet részt. A neve-

zéseket a zita@moatsz.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

 

Kérjük értelemszerűen kitölteni az alábbi előzetes nevezési lapot: 

 

Nevezem női csapatunkat a 2019/2020 évi női csb. ……………  ……………. osztályába (lehet 

több csapat is). 

Vállalom a tornarendszerű csoportmérkőzések lebonyolítását, mert rendelkezem 4 asztalos, jó 

megvilágítású, az asztalok karámmal történő lekerítését biztosító teremmel.  

A játékhely címe:  ……………………………………………………. 

Vállalom fentiek szerint kiírandó versenykiírásban rögzítendő feltételeket. 

Amennyiben további javaslata van, kérjük az alábbiakban közölni. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

        SE képviselőjének aláírása 
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