
Elnökségi ülés határozatai 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség a korábbi meghívó alapján 2015. július 9-én csütörtökön 14.00-tól tartotta 

elnökségi ülését a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3) II. emeleti tárgyalójában. 

 

0/A 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Az elnökség elfogadta a Napirendet. 

0/B 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Somlyó Gergő, Herendi Iván 

 

egyhangúlag elfogadva 

1/A 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Az elnökség támogatja az alábbi módosításokat a Magyarország 2015/2016. évi NB –s férfi és női 

asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírásában: 

 
Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében (kivéve az EXTRA Ligát, ahol az I. és II. 

csapatok közötti játék fel-le játszásnak minősül, azzal, hogy nem szerepeltethető ugyanaz ellen a 

csapat ellen mindkét csapat játékosaként ugyanaz a játékos), amennyiben egy játékos valamelyik 

csapatban már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban szerepelhet. 

Rájátszásban II. csapat(ok) nem vehetnek részt. Helyette(ük) az alapszakasz eredménye alapján a 
soron következő I. csapat(ok) vehet(nek) részt.  

egyhangúlag elfogadva  

 

1/B 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Csak az a játékos vehet részt a rájátszásban, aki az alapszakaszban legalább 6 (hat) mérkőzésen 

részt vett. 

5 igen 1 nem 2 tartózkodás 

1/C 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Az EXTRA LIGÁBAN mérkőzésenként az egyesben legalább egy, az NB többi osztályában pedig 

legalább kettő olyan magyar állampolgárságú versenyzőt kell szerepeltetni, akik a nemzeti 

színekben történő szereplésre jogosultak. 

6 igen 0 nem 2 tartózkodás 

1/D 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Az elnökség egyetért a következő szabálymódosítással: Az EXTRA Ligában és az NB többi osztályában 

bármely játékos első egyéni mérkőzése után „bármikor” a mérkőzés előtt megadott cserejátékossal 

lecserélhető.  

egyhangúlag elfogadva 



1/E 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

A pénzdíjak fele az alapszakaszbeli eredmények után másik fele pedig a rájátszásban elért 

eredmények alapján kerül szétosztásra.  

Díjazás: 
Az EXTRA Liga osztály rájátszásának 

 győztese:    750.000.-Ft                                            

2. helyezettje:   375.000.-Ft 

3. helyezettje:   250.000.-Ft 

4. helyezettje:   125.000.-Ft 

pénzdíjban részesül. 

 

Az EXTRA Liga osztály alapszakaszának  

győztese:     750.000.-Ft 

2. helyezettje:   375.000.-Ft 

3. helyezettje:   250.000.-Ft 

4. helyezettje:   125.000.-Ft 

pénzdíjban részesül. 

Egyhangúlag elfogadva 

 

1/F 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Valamennyi EXTRA Liga, férfi és női NB I. osztályú mérkőzésre a játékvezető küldés (az egyes megyei 

szövetségek javaslatának figyelembevételével) központilag történik, az EXTRA LIGÁ-ra, a férfi és női 

NB I. osztályú mérkőzésekre 2 játékvezető. 

5 igen 2 nem 1 tartózkodás 

 

1/G 2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

Az elnökség nem támogatja, azt a javaslatot, hogy a hazai csapat eldönthesse, hogy 2 vagy 3 

asztalon játsszák le a mérkőzést.  

2 igen 3 nem 3 tartózkodás 

 

2/2015. 07.09. számú Elnökségi határozat: 

A moatsz1kb/2015. szerződés jegyzőkönyvében foglaltakat az elnökség elfogadja.  

 

egyhangúlag elfogadva 


