
 
 
A ranglista-pontszámítás átalakításának céljai: 
 

• TOP24 verseny bevezetéséből adódóan a verseny pontozásának kialakítása 
• Vigaszverseny bevezetésével pontozás megállapítása 
• Országos ranglista-verseny főtábla legjobb 16 és területi verseny főtábla legjobb 8 

közötti helyek kijátszásának pontozása 
• országos ranglistaversenyen a bejátszó táblán bejátszón vesztes játékosok 

pontszámának megállapítása – mivel eddig ugyanannyi pontot kaptak, mint akik már a 
csoportban kiestek, de nyertek legalább egy mérkőzést 

• páros körmérkőzéses selejtező bevezetéséből adódó pontok megállapítása 
• területi ranglistaversenyek értékének felemelése a ranglistapontok révén 
• régiós versenyek visszavezetésével a régiós versenyek pontozásának kialakítása 
• ranglista-pontszámítás során figyelembe veendő versenyek számának meghatározása 

 
 
  



EREDETI 
 
7.2.1. Magyar ranglistát és kiemelési rangsort felnőtt, ifjúsági, serdülő és újonc 

korcsoportban készít a MOATSZ. 
 
 
MÓDOSÍTÁS 
 
7.2.1. Magyar ranglistát és kiemelési rangsort felnőtt, ifjúsági (U18), serdülő (U15) és 

újonc összevont (U13) és újonc U11-es korcsoportban készít a MOATSZ. 
  



EREDETI 
 
7.2.3. Kiemelési rangsor minden I. és II. osztályú ranglista verseny után készül, amely a 

következő ranglista versenyre határozza meg a kiemelés sorrendjét. Ezen a magyar 
klubcsapatokban játszó külföldi állampolgárságú, illetve játékjogosultságú 
versenyzők is szerepelhetnek. 
A ranglistaversenyek kiemeléséhez a hatályos (legutoljára közzétett) rangsort kell 
figyelembe venni. 
A szakág vezetőnek indokolt esetben lehetősége van rendkívüli kiemelési rangsort 
adni a verseny reális erősorrendje biztosítása érdekében. 

 
 
MÓDOSÍTÁS 
 
7.2.3. Kiemelési rangsor minden I. és II. osztályú ranglista verseny után készül, amely a 

következő ranglista versenyre határozza meg a kiemelés sorrendjét. Ezen a magyar 
klubcsapatokban játszó külföldi állampolgárságú, illetve játékjogosultságú 
versenyzők is szerepelhetnek. 
A ranglistaversenyek kiemeléséhez a hatályos (legutoljára közzétett) rangsort kell 
figyelembe venni. 
A szakágvezetőnek indokolt esetben lehetősége van rendkívüli kiemelési rangsort és 

kiemelési pontszámot adni a verseny reális erősorrendje biztosítása érdekében. 
 
 
  



EREDETI 
 
7.2.4. A ranglistát és a kiemelési rangsort az utolsó 10 országos I. és II. osztályú ranglista 

versenyen, valamint a régiós és megyei ranglista versenyeken elért 6 (felnőtteknél 7) 
legjobb versenyeredmény határozza meg. Legjobb versenyeredmény alatt -páros 
versenyszám rendezése esetén- az egyes és páros versenyszámban elért pontok 
összege értendő. 
Azonos pontszám esetén a listabeli helyezéseket az alábbiak döntik el: 

  - az országos bajnokságon elért több pont 
  – az utolsó, majd sorrendben utolsó előtti, 4., 3., 2., első versenyen elért 

magasabb pontszám 
 
 
MÓDOSÍTÁS 
 
7.2.4. A ranglistát és a kiemelési rangsort az utolsó 6 (felnőtteknél 5) országos I. osztályú 

illetve az utolsó II. osztályú (területi), régiós és megyei ranglista versenyeken elért 
4 legjobb versenyeredmény határozza meg. Legjobb versenyeredmény alatt – páros 
versenyszám rendezése esetén – az egyes és páros (egynemű és vegyes) 
versenyszámban elért pontok összege értendő. 

 Amennyiben egy játékos az egyes főversenyében és a vigaszversenyben is 

elindul, akkor a két versenyszámban elért jobbik pontszám számít az egyes 

versenyszám pontszámaként. 
Azonos pontszám esetén a listabeli helyezéseket az alábbiak döntik el: 

  – az országos bajnokságon elért több pont 
  – az utolsó, majd sorrendben utolsó előtti, 4., 3., 2., első versenyen elért 

magasabb pontszám 
 
  



EREDETI 
 
7.2.5. Országos ranglista pontot adó versenyek helyezéseinek pontértéke valamennyi 

korcsoportban: 
 
MÓDOSÍTÁS 
 
7.2.5. Országos, régiós és megyei ranglista pontot adó versenyek helyezéseinek pontértéke 

azonos valamennyi korcsoportban, kivéve az U11-es korosztályt, mert ott a 

megyei verseny nem ad pontot: 
 
 
 



EREDETI 
 

 



 



MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
 
(A felnőtt TOP12 pontozás nem változik) 
 

 
A megyei versenyek csak akkor kerülnek beszámításra, amikor az összes verseny lezajlott. A megyei 
versenyek megrendezési határideje minden év június 30. 
 

 

Helyezés

Egyes Páros Egyes Páros Egyes Páros Egyes Páros Egyes Páros Egyes Páros

1. 8 - 12 - 32 8 128 32 128 32 192 48

2. 6        - 9 - 24 6 96 24 96 24 144 36

3. 20 80

4. - - 16 64

5. 14 56

6. 12 48

7. 10 40

8. - - 8 32

9. 30

10. 28

11. 26

12. 24

13. 22

14. 20

15. 18

16. - -  -  - 16

17-32. - - 1  - 3  - 8 8 12

Egyéni bejátszó vesztese 6 6 9

Páros csoport 2. hely 2 2

vagy amennyiben vigasz 

versenyt rendeznek

Vigasz 1. hely 7 7
Vigasz 2. hely 6 6
Vigasz 3. hely 5 5
Vigasz 4. hely 5 5

Csoportban elért győzelem 1  2 4 4 6

Főtáblán kiemelt 1. körben veszít 0 4 4 6

Páros főtáblán kiemelt 1. körben 
veszít 2 2 6

32

162 4

2

6

Országos 

Ranglistaverseny 

(kijátszás nélkül)

16

8

4

64

244

2

4

Ranglista pontok/2017

48

16

8

24

12

Megyei Bajnokság  Régiós Bajnokság Területi Bajnokság

Országos 

Ranglistaverseny 

(kijátszásnál)

4

Országos Bajnokság

96

4

1-8. helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

160 pont 140 pont 120 pont 100 pont 80 pont 70 pont 60 pont 50 pont

9-16. helyezés 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

46 pont 42 pont 38 pont 34 pont 30 pont 26 pont 22 pont 18 pont

17-24. helyezés 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24.

17 pont 16 pont 15 pont 14 pont 13 pont 12 pont 11 pont 10 pont

A 24. helyezett akkor kap pontot, amennyiben nyer mérkőzést

Országos TOP24 Bajnokság


