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Szabályváltozások előterjesztés 

 

5.1.3.4.  Egy bajnoki héten ugyanazon versenyző csak egy felnőtt csapatbajnoki 

mérkőzésen játszhat. Az előrehozott vagy halasztott mérkőzést a bajnoki hét 

szempontjából az eredetileg kitűzött időpont szerint kell figyelembe venni (kivéve 

a versenybíróság által hivatalból módosított mérkőzéseket.) Ez a pont nem 

vonatkozik a Klubcsapatok Szuper Ligájának, a válogatottnak és a klubok 

nemzetközi mérkőzéseire. Ha valamelyik játékos az előzőek szerint jogosulatlanul 

játszik, úgy az alacsonyabb osztályú mérkőzésen való szereplést kell jogosulatlan 

játéknak tekinteni.  

 

Helyette: 

5.1.3.4.  Egy bajnoki héten ugyanazon versenyző csak egy felnőtt csapatbajnoki osztály 

mérkőzésén (kettős forduló esetén: mérkőzésein) játszhat. Az előrehozott vagy 

halasztott mérkőzést a bajnoki hét szempontjából az eredetileg kitűzött időpont 

szerint kell figyelembe venni (kivéve a versenybíróság által hivatalból módosított 

mérkőzéseket.) Ez a pont nem vonatkozik a Klubcsapatok Szuper Ligájának, a 

válogatottnak és a klubok nemzetközi mérkőzéseire. Ha valamelyik játékos az 

előzőek szerint jogosulatlanul játszik, úgy az alacsonyabb osztályú mérkőzésen 

való szereplést kell jogosulatlan játéknak tekinteni.  

 

5.1.3.6.  A bajnoki hét hétfőn 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig tart. Kettős forduló esetén 

az ugyanazon héten lejátszott bajnoki mérkőzést tekintjük azonos fordulónak. 

Helyette: 

5.1.3.6.  A bajnoki hét hétfőn 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig tart. (A pont többi részét 

törölni kell.) 

 

 

5.1.5.7. Amennyiben az 5.1.5.5. a-b/ vagy e/ pontja miatt benyújtott óvás 
megalapozottnak bizonyul, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a 
három pontot az elérhető legnagyobb győzelmi aránnyal a vétlen csapat javára 
kell igazolni. Amennyiben mindkét csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, 
akkor a mérkőzés eredményét 0:0-lal kell igazolni és egyik csapat sem kap 
pontot. 

Helyette: 
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5.1.5.7.  Amennyiben az 5.1.5.5. a-b/ vagy e/ pontja miatt benyújtott óvás 

megalapozottnak bizonyul, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a  

három pontot az elérhető legnagyobb győzelmi aránnyal a vétlen csapat javára 

kell igazolni és a vétkes csapat nem kap pontot. Amennyiben mindkét 

csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, akkor a mérkőzés eredményét 0:0-

lal kell igazolni és egyik csapat sem kap pontot.   

 

5.2.8.  A csapatmérkőzések formáját, létszámát a mindenkori versenykiírás határozza 
meg. 
 
Helyette: 
 
5.2.8.  A csapatmérkőzések formáját, létszámát, a csapatbajnokság lebonyolítását a 

mindenkori versenykiírás határozza meg.  

 

Az alábbi szabálypontok tartalma és számozása is megváltozik: 

 
5.2.9. A csapatbajnokság kieséses rendszerű, egy főtábla alkalmazásával. A négy 
legmagasabban rangsorolt csapatot a tábla legmagasabb kiemelési helyeire kell besorsolni.. 
A többi csapatot úgy kell besorsolni, hogy a kiemelt csapatoknál üresen hagyott helyekre 
játszanak be. Amennyiben a csapatok száma indokolttá teszi a főbíró hatásköre eldönteni, 
hogy a csb. lebonyolítása csoportos körmérkőzéssel történjen. A kiemeltek csoportokban 
történő részvétele esetén a csoportokból az első vagy első két helyezett jut tovább az 
egyenes kieséses főtáblára.  
 
5.2.10.  Az egyes csapatbajnoki mérkőzések győztesei 3 pontot, döntetlen esetén 
mindkét csapat 2-2 pontot, lejátszott mérkőzésen vereséget szenvedő csapat 1 pontot, 
feladott, le nem játszott mérkőzésért 0 pontot kap. Egyenlő pontszám esetén a helyezést az 
egymás elleni eredmény dönti el. Az egymás elleni eredmény elbírálásakor elsősorban az 
egymás ellen szerzett pontokat, másodsorban az egyéni győzelmek arányát, a játszmaarányt, 
majd a poénok arányát kell figyelembe venni. Annak a csapatnak jobb a győzelmi aránya, 
amelyiknél a győzelmek száma a vereségek számával osztva nagyobb hányadost ad. 
Amennyiben az egyenlő pontszámot elért csapatok egymás ellen szerzett pontjainak száma, 
az egyéni győzelmek aránya, a játszmák aránya és a poénok aránya is egyenlő, a csapatok 
között sorsolással kell megállapítani a helyezést. 
 

Helyettük: 
 
5.2.9.  Körmérkőzéses lebonyolítás esetén: az egyes csapatbajnoki mérkőzések 

győztesei 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 2-2 pontot, lejátszott 
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mérkőzésen vereséget szenvedő csapat 1 pontot, feladott, le nem játszott 

mérkőzésért 0 pontot kap.  

  Egyenlő pontszám esetén a helyezést az egymás elleni eredmény dönti el.  Az 

egymás elleni eredmény elbírálásakor elsősorban az egymás ellen szerzett 

pontokat, másodsorban az egyéni győzelmek arányát, a játszmaarányt, majd 

a poénok arányát kell figyelembe venni.  

Annak a csapatnak jobb a győzelmi aránya, amelyiknél a győzelmek száma a 

vereségek számával osztva nagyobb hányadost ad.   

   Amennyiben az egyenlő pontszámot elért csapatok egymás ellen szerzett 

pontjainak száma, az egyéni győzelmek aránya, a játszmák aránya és a 

poénok aránya is egyenlő, a csapatok között sorsolással kell megállapítani a 

helyezést. 

 

 
Az alábbi szabálypont az 5.2.11. helyett 5.2.10-re változik, tartalmilag változatlan. 
 
5.2.10.   A csapatok kiemelését az érvényes kiemelési rangsor alapján a csapatot alkotó 

három legmagasabb rangsorolású játékos figyelembe vételével azok  
ranglistapontszáma határozza meg az alábbi módon úgy, hogy a ranglistán nem 
szereplőket nulla ponttal kell figyelembe venni a kiemelésnél: 
 A kiemelés kialakítása során minden csapat szembeállításra kerül minden másik 
csapattal, egy virtuális körmérkőzéses formában, ahol a 3.7.6.1. -es szabálypont 
szerinti rendszerben öt egyéni mérkőzést vívnak egymással. 
 A virtuális egyéni mérkőzéseket a magasabb ranglistapontszámmal rendelkező 
 játékos nyeri meg. Két azonos ranglistapontszámú játékos esetén döntetlen 
 eredmény születik a virtuális egyéni mérkőzésen. 
 A virtuális egyéni mérkőzések alapján kialakuló virtuális csapat végeredmény 
alapján a győztes csapat 2, a vesztes csapat 0 pontot kap. Döntetlen eredmény 
esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap. 
 A végső kiemelési sorrendet a virtuális körmérkőzés alapján szerzett összes 
pontszám határozza meg. Amennyiben két csapat egyenlő pontszámmal végez, 
akkor az egymás elleni virtuális csapateredmény rangsorol közöttük. 
Amennyiben ez is döntetlen, akkor az összes virtuális egyéni mérkőzéséből több 
mérkőzést megnyerő csapatot kell magasabban kiemelni. Amennyiben ez is 
egyenlő, akkor sorsolás dönt a kiemelés sorrendjéről. 

 
5.2.14.   Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az “Általános versenyszabályok”, 
  valamint a versenykiírásban foglaltak az irányadók. 
Helyette: 
 
5.2.12.    Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyv, valamint a 

versenykiírásban foglaltak az irányadók.  
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6.1.3.    A rendező által elkészített és a jóváhagyott versenykiírásokat a MOATSZ  közzé 
teszi honlapján. 

Helyette: 
6.1.3.  A rendező által elkészített és a JVB által jóváhagyott versenykiírásokat a 

MOATSZ közzé teszi honlapján.  

 
6.1.8.   A hazai ranglista versenyek szabályaiban nem szereplő kérdésekben 

az“Általános versenyszabályok", valamint a versenykiírásban foglaltak az 
irányadók. 

Helyette: 
 
6.1.8.   A hazai ranglista versenyek szabályaiban nem szereplő kérdésekben a 

Szabálykönyv, valamint a versenykiírásban foglaltak az irányadók.   

 
Szabálypont egy részének pontosítása: 

6.2.3.7.1. 

20 csoport esetén az 1-12. csoport győztesei jutnak fel a közvetlenül a 

főtáblára, míg a 13-20. csoport győztesei bejátszó mérkőzéseket játszanak 

egymással.  

24 csoport esetén az 1-8. csoport győztesei jutnak fel közvetlenül a főtáblára, 

míg a 9-16. csoportok győztesei bejátszó mérkőzéseket játszanak a 17.24. 

csoportok győzteseivel. 

Helyette: 
6.2.3.7.1. 

20 csoport esetén az 1-12. csoport győztesei jutnak fel a közvetlenül a 

főtáblára, és az 5-16. kiemeltekhez sorsolják őket,  míg a 13-20. csoport 

győztesei bejátszó mérkőzéseket játszanak egymással, és a négy győztest az 1-

4. kiemeltek mellé sorsolják.  

24 csoport esetén az 1-8. csoport győztesei jutnak fel közvetlenül a főtáblára, 

és a 9-16. kiemeltek mellé sorsolják őket,  míg a 9-16. csoportok győztesei 

bejátszó mérkőzéseket játszanak a 17-24. csoportok győzteseivel, és a nyolc 

győztest az   1-8. kiemeltek mellé sorsolják.  

 

Szabálypont egy részének javítása: 

6.2.4.3.   Ha a páros versenyszámot nyílt ranglistaversenyen körmérkőzéses selejtezővel  

rendezik akkor 16-os főtáblát kell alkalmazni, ahol a versenyszám 8 

legmagasabb kiemeltje selejtező mérkőzések nélkül  jut a főtáblára.  

A selejtező csoportok élére az 1-8. utáni kiemeltek kerülnek kiemelésük 

sorrendjében.  

Az 1-4. csoportok első helyezettjeit a főtábla 5-8. kiemeltjeihez kell 

hozzásorsolni. A többi csoportelső az 1-4. helyezettekhez kerül besorsolásra. 
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Ha kevesebb, mint 8 csoport van, akkor az 1-8. kiemeltek közül automatikusan 

a legjobb nyolc közé jut annyi kiemelt, ahányhoz nem jut csoport második  – a 

kiemelési sorrend alapján a legmagasabban rangsorolttól kezdve. 

Helyette: 

  Ha a páros versenyszámot nyílt ranglistaversenyen körmérkőzéses selejtezővel  

rendezik akkor 16-os főtáblát kell alkalmazni, ahol a versenyszám 8 

legmagasabb kiemeltje selejtező mérkőzések nélkül  jut a főtáblára.  

A selejtező csoportok élére az 1-8. utáni kiemeltek kerülnek kiemelésük 

sorrendjében.  

Az 1-4. csoportok első helyezettjeit a főtábla 5-8. kiemeltjeihez kell 

hozzásorsolni. A többi csoportelső az 1-4. helyezettekhez kerül besorsolásra. 

Ha kevesebb, mint 8 csoport van, akkor az 1-8. kiemeltek közül automatikusan 

a legjobb nyolc közé jut annyi kiemelt, ahányhoz nem jut csoport első – a 

kiemelési sorrend alapján a legmagasabban rangsorolttól kezdve. 

 

 

6.3.1.6.2.   A csoportokon belüli helyezéseket a győzelmek száma határozza meg. Egyenlő 

számú győzelmet elért versenyzők között a sorrendet az egymás ellen elért 

eredmény határozza meg, győzelem –játszmaarány - poénarány sorrendben.   

Helyette: 

6.3.1.6.2.  A csoporton belüli helyezéseket a 4.1.4.2.2. pont szerint kell kiszámítani. 

 

 
6.3.1.6.3.  Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a mérkőzéseknek
 több mint a felét mérkőzés kihagyása nélkül lejátszotta (befejezte). A
 további, le nem játszott mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél
 javára kell írni. Amennyiben egy résztvevő valamely mérkőzésen nem áll ki,
 vagy azt közben feladja, úgy valamennyi további mérkőzését feladottnak kell 
tekinteni. A nem értékelhető eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit meg 
kell semmisíteni. Nem folytathatja a versenyt az a versenyző, aki továbbjutó helyen végzett 
(1., 2.), de valamelyik mérkőzése feladására kényszerült. 
 
Helyette: (fel lehet adni mérkőzést!) 
6.3.1.6.3.  Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a kisorsolt 

csoportmérkőzéseinek több mint a felét lejátszotta (befejezte). A le nem 

játszott mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél javára kell írni. A nem 

értékelhető eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit törölni 

kell. Nem folytathatja a versenyt az a versenyző, aki továbbjutó helyen végzett 

(1., 2.), de valamelyik mérkőzésén leléptették.   
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6.3.2.3.  Indulásra jogosultak: az érvényes országos magyar ranglista 10-21. helyezettje,
 valamint az elnökség által jelölt személy (a felnőtt válogatott edzők) által az
 utánpótlás szakágvezetővel történt egyeztetés után meghívott négy – lehetőleg
 utánpótláskorú – versenyző. (Amennyiben nem jelölnek meghívott versenyzőt,
 úgy a magyar ranglistán sorrendben következők jogosultak indulni.)
 Tartalékok: a fent említett magyar ranglista további hat helyezettje sorrendben,
 akik a jelölést nevezésükkel visszaigazolták. Amennyiben a tartalékok 
figyelembevételével nevezés hiányában nincs meg a 16 fős indulási létszám, 
akkor a versenybíróság a soron következő további ranglistahelyezetteket hívhat 
meg. 

 
Helyette: (nincs elnökség által jelölt személy) 
 

6.3.2.3.  Indulásra jogosultak: az érvényes országos magyar ranglista 10-21. helyezettje, 

valamint  a felnőtt válogatott edzők által az utánpótlás szakágvezetővel történt 

egyeztetés után meghívott négy – lehetőleg utánpótláskorú – versenyző. 

(Amennyiben nem jelölnek meghívott versenyzőt, úgy a magyar ranglistán 

sorrendben következők jogosultak indulni.) Tartalékok: a fent említett magyar 

ranglista további hat helyezettje sorrendben, akik a jelölést nevezésükkel 

visszaigazolták. Amennyiben a tartalékok figyelembevételével nevezés 

hiányában nincs meg a 16 fős indulási létszám, akkor a versenybíróság a soron 

következő további ranglistahelyezetteket hívhatja meg.  

 

6.3.2.6.3. Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki valamennyi
 csoportmérkőzését lejátszotta. A le nem játszott mérkőzéseket a legnagyobb
 arányban az ellenfél javára kell írni. Amennyiben egy résztvevő valamely
 mérkőzésen nem áll ki, vagy azt közben feladja, úgy valamennyi további
 mérkőzését feladottnak kell tekinteni. 
 
Helyette: (fel lehet adni mérkőzést) 
6.3.2.6.3.  A csoporton belüli helyezéseket a 4.1.4.2.2. pont szerint kell kiszámítani.  

Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a kisorsolt 

csoportmérkőzéseinek több mint a felét lejátszotta (befejezte). A le nem 

játszott mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél javára kell írni. A 

nem értékelhető eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit 

törölni kell. Nem folytathatja a versenyt az a versenyző, aki továbbjutó 

helyen végzett (1., 2.), de valamelyik mérkőzésén leléptették.  

 
6.3.4.   A sorsolást a TOP 24 Bajnokság versenybírósága végzi. A bajnokságban az 

érvényes kiemelési rangsor 1-20. helyezettje, valamint az elnökség által kijelölt 
személy (sportigazgató, utánpótlás szakágvezető vagy utánpótlás válogatott 
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edző) által meghívott további négy versenyző. Amennyiben nem a MOATSZ, 
hanem a MOATSZ által kijelölt rendező egyesület szervezi a versenyt, akkor a 
rendező egyesület számára biztosítani kell egy játékosának indulását a négy 
meghívott között abban az esetben, ha más játékosa egyébként nem jogosult 
indulni a versenyen. (Amennyiben nem kerül kijelölésre meghívott versenyző, 
úgy a rangsoron sorrendben következő versenyzők jogosultak indulni.) 
Tartalékok: a rangsorban soron következő, legfeljebb hat versenyző. A 
versenyen csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárságú játékosok 
indulhatnak. Ha az indulásra jogosultságot eldöntő 20. kiemelési helyen 
holtverseny adódna, úgy a holtversenyben állók valamennyien jogosultak a 
versenyen való indulásra, ez esetben a meghívható versenyzők létszáma 
csökken. 

 
Helyette: (nincs elnökség által jelölt személy) 
6.3.3.4.  A sorsolást a TOP 24 Bajnokság versenybírósága végzi. A bajnokságban az 

érvényes kiemelési rangsor 1-20. helyezettje, valamint az utánpótlás válogatott 
edzők által az utánpótlás szakágvezetővel történt egyeztetés után meghívott 
további négy versenyző indulhat.  Amennyiben nem a MOATSZ, hanem a 
MOATSZ által kijelölt rendező egyesület szervezi a versenyt, akkor a rendező 
egyesület számára biztosítani kell egy játékosának az indulását a négy 
meghívott között abban az esetben, ha más játékosa egyébként nem jogosult 
indulni a versenyen. (Amennyiben nem kerül kijelölésre meghívott versenyző, 
úgy a rangsorban sorrendben következő versenyzők jogosultak indulni.) 
Tartalékok: a rangsorban soron következő, legfeljebb hat versenyző. A 
versenyen csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárságú játékosok 
indulhatnak. Ha az indulásra jogosultságot eldöntő 20. kiemelési helyen 
holtverseny adódna, úgy a holtversenyben állók valamennyien jogosultak a 
versenyen való indulásra, ez esetben a meghívható versenyzők létszáma 
csökken. 

 
6.4  HUSZAK BAJNOKSÁGA 
  A  szabálypontot törölni kell, ez a verseny megszünt. 

 
7.1.4.1.  II. osztályú sportoló, az év végén készülő felnőtt magyar ranglista 1 – 30. utáni 
 valamennyi helyezettje. 
Helyette: 
7.1.4.1.  II. osztályú sportoló, a bajnoki év végén készülő felnőtt magyar ranglista 1 – 30. 

utáni valamennyi helyezettje. 

 
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. 
Helyette: 
7.2.1.    Magyar ranglistát és kiemelési rangsort felnőtt, ifjúsági (U18), serdülő (U15),   

újonc összevont (U13) és újonc U11-es, valamint veterán korcsoportokban 

készít a MOATSZ. 
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Kiegészítés: 

7.2.2.   Veterán ranglista minden veterán ranglista verseny után készül, amely 

egyben kiemelési rangsor is.  

 
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. 

Helyette: 

7.2.4. A ranglistát és a kiemelési rangsort az utolsó 6 (felnőtteknél 5) országos I. 
 osztályú illetve az utolsó 5  II. osztályú (területi), régiós és megyei ranglista 
   versenyeken elért 4 legjobb versenyeredmény határozza meg. 

 

7.3.   Szakosztályok közötti pontverseny: 

   TOP 12 verseny pontjainak törlése 

   Huszak Bajnokság törlése, helyette ugyanazzal a pontszámokkal TOP 24 

Bajnokság 

 

8.3.12.2.  Ha a megszűnt sportszervezetnek van általános jogutódja, és az a megszűnt
 sportszervezetnek valamennyi kötelezettségét – beleértve a sportolókkal és a
 sportszakemberekkel szemben vállalt kötelezettségeket is – magára vállalja,
 továbbá ha a sporttevékenység kifejtésének körülményei lényegesen nem
 változnak meg, a megszűnt sportszervezet sportolóit – annak kérelmére - a
 jogutód sportszervezethez kell átigazolni. Az átigazolás végrehajtásához a
 sportoló hozzájárulására nincs szükség, és sportágfejlesztési hozzájárulást 
 sem kell fizetni. 
Helyette: 
8.3.12.2. Ha a megszűnt sportszervezetnek van általános jogutódja, és az a megszűnt 

sportszervezetnek valamennyi kötelezettségét – beleértve a sportolókkal és a 
sportszakemberekkel szemben vállalt kötelezettségeket is – magára vállalja, 
továbbá ha a sporttevékenység kifejtésének körülményei lényegesen nem 
változnak meg, a megszűnt sportszervezet sportolóit a jogutód 
sportszervezethez kell átigazolni. Az átigazolás végrehajtásához a sportoló 
hozzájárulására nincs szükség, és sportágfejlesztési hozzájárulást sem kell 
fizetni. 

 
8.3.13.3.  A szakosztály jogutódlással történő átvételének – a 8.3.13.2. pontban
 foglaltakon túlmenően – az is feltétele, hogy a szakosztályhoz igazolt,
 versenyengedéllyel rendelkező sportolók több mint a fele, - ezen belül a
 sportági versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában résztvevő felnőtt
 csapatban a folyó vagy befejezett bajnoki évben szerepelt sportolók
 háromnegyede – a szakosztály átvételéhez és az átvevő sportszervezethez
 történő átigazolásához előzetesen hozzájáruljon. A sportolók névszerinti
 hozzájárulását az átadás-átvételről szóló bejelentéshez mellékelni kell. 
Helyette: 
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 A szakosztály jogutódlással történő átvételének – a 8.3.13.2. pontban
 foglaltakon túlmenően – az is feltétele, hogy az átadó szakosztályhoz igazolt,
 versenyengedéllyel rendelkező sportolók több mint a fele, - ezen belül a
 sportági versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában résztvevő felnőtt
 csapatban a folyó vagy befejezett bajnoki évben szerepelt sportolók
 háromnegyede – a szakosztály átvételéhez és az átvevő sportszervezethez
 történő átigazolásához előzetesen hozzájáruljon. A sportolók névszerinti
 hozzájárulását az átadás-átvételről szóló bejelentéshez mellékelni kell. 


