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fotitkar@teqballhungary.hu

Versenykiírás 2022. évi bajnoki szezonra
I.
-

Férfi egyéni bajnokság
résztvevői kör: MATESZ-tagszervezet olyan játékosának engedélyezett a versenyen való
részvétel, aki
o rendelkezik
▪
▪

o

szövetség által kiállított érvényes versenyengedéllyel és
sportorvosi igazolással

megfizette
▪

a megadott határidőn belül a nevezési díjat és

nem áll eltiltás hatálya alatt.
a verseny kezdés előtt 30 perccel megjelenik és regisztrálja magát.
az előző fordulóban nevezett, de távolmaradó játékosok, csak tartalék nevezéssel
kerülhetnek be a következő fordulóba.
nevezés: csak a MATESZ honlapján keresztül és határidőn belüli, tehát a versenyt megelőző
héten csütörtöktől a versenyt megelőző vasárnap 10 óráig van lehetősége a kiemelt 8 főnek
“előnevezésre”. A versenyt megelőző vasárnap 10 órától szerda 10 óráig pedig nyílt nevezést
tartunk. A szerda 10 óráig történő nevezés tekinthető érvényesnek, ha egyúttal a nevező
megfizette a nevezési díjat, melyet a MATESZ számlaszámára történő utalással tehet meg
kizárólag.
fordulók: a férfi egyéni bajnokság 3 fordulóból áll, melyeket tervezetten május és október
közötti időszakban rendezünk meg.
létszám: központilag meghatározott limit van a létszámot illetően – 32 fő érvényes (nevezés +
fizetés) nevezését tudjuk fogadni.
korhatár: az eseményre minden 17. életévét betöltött férfi nevezhet.
a szabályok mindenben megfelelnek a nemzetközi szövetség által előírt előírásoknak
lebonyolítási rend:
o
o
o

-

-

o
o

o

o

o

o

a maximális 32 főt 8 db 4 fős csoportba osztjuk (A-H csoport)
kiemelés: Az első fordulóban kiemeltek azok, akik: A 2021-es szezonban megszerzett
eredményeik alapján az OB I. -ben szerepeltek volna a jelen szezonhoz tartozó bajnoki
kiírásában. A további fordulókban a kiemeltek az adott fordulót megelőző forduló első nyolc
helyezettje, amennyiben az említett nyolcasból valaki nem jelentkezik a fordulóra, úgy a
helyezési sorrendben következő játékos veszi át a helyét a kiemeltek között. A kiemeltek
kötelezően külön csoportba kerülnek.
csoportmérkőzések: minden játékos valamennyi csoportbéli ellenfelével megmérkőzik, így egy
csoportban minden játékos 3 mérkőzést játszik. A csoportmérkőzések kötelezően két nyert
szettig tartanak!
csoporton belüli sorrend meghatározása:
▪ legtöbb győzelem
▪ egymás ellen elért eredmény
▪ több nyert szett
▪ kevesebb vesztett pont
kieséses szakasz: a csoportmérkőzéseket követően a csoport első helyezettje továbbjut a
felsőházba, míg a csoport további helyezettjei az alsóházban folytatják a küzdelmeket. A
kieséses szakasz valamennyi mérkőzése kötelezően két nyert szettig tartanak!
alsóház: minden csoportból 3, összesen 24 továbbjutó játékos alkotja az alsóházat, amely az
egyenes kieséses szakasznak megfelelően kerül lebonyolításra.
Kötelezően előírt lebonyolítási rend a kieséses szakasztól kezdődően (csoportbéli helyezések
alapján)
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▪ Kieséses szakasz – első kör:
•
•
•
•
•
•

párosítás: A2-D4
párosítás: A3-D3
párosítás: A4-D2
párosítás: B2-C4
párosítás: B3-C3
párosítás: B4-C2

•
•
•
•
•
•

párosítás: E2-H4
párosítás: E3-H3
párosítás: E4-H2
párosítás: F2-G4
párosítás: F3-G3
párosítás: F4-G2

▪ Kieséses szakasz – második kör:
•
•
•
•
•
•

1. párosítás: A2-D4 győztese – A3-D3 győztese
2. párosítás: A4-D2 győztese – B2-C4 győztese
3. párosítás: B3-C3 győztese – B4-C2 győztese
4. párosítás: E2-H4 győztese – E3-H3 győztese
5. párosítás: E4-H2 győztese – F2-G4 győztese
6. párosítás: F3-G3 győztese – F4-G2 győztese

▪ Kieséses szakasz – harmadik kör:
•
•
•

1. párosítás: Második kör 1. párosításának győztese – 2. párosítás győztese
2. párosítás: Második kör 3. párosításának győztese – 4. párosítás győztese
3. párosítás: Második kör 5. párosításának győztese – 6. párosítás győztese

▪ Kieséses szakasz - döntő kör:
•
•
•

o

1. párosítás: Harmadik kör 1. párosításának győztese – 2. párosítás győztese
2. párosítás: Harmadik kör 1. párosításának győztese – 3. párosítás győztese
3. párosítás: Harmadik kör 2. párosításának győztese – 3. párosítás győztese

felsőház: minden csoportból 1, összesen 8 továbbjutó játékos alkotja a felsőházat, amely
negyeddöntőnek megfelelő egyenes kieséses szakasszal folytatódik
Kötelezően előírt lebonyolítási rend a kieséses szakasztól kezdődően (csoporthelyezések
alapján):

▪ Kieséses szakasz - negyeddöntő:
•
•
•
•

negyeddöntő: A1-H1
negyeddöntő: E1-G1
negyeddöntő: C1-F1
negyeddöntő: D1-B1

▪ Kieséses szakasz - elődöntő
•
•

1. elődöntő – 1. negyeddöntő győztese – 2. negyeddöntő győztese
2. elődöntő – 3. negyeddöntő győztese – 4. negyeddöntő győztese

▪ bronzmérkőzés: 1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese
▪ döntő: 1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese
o

mérkőzések száma összesen: 80 mérkőzés: 48 mérkőzéses alapszakasz, további 8 mérkőzés a
felsőházban és 24 mérkőzés az alsóházban
▪ csoportmérkőzések: 48 mérkőzés
▪ kieséses szakasz: 32 mérkőzés
•
•

-

-

alsóház: 24 mérkőzés
felsőház: 8 mérkőzés

díjazás:
▪
▪

Felsőház: I. hely: 179 000 Ft, II. hely: 120 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
Alsóház: I. hely: 90 000 Ft, II. hely: 60 000 Ft, III. hely: 30 000 Ft

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. helyezett: 30 pont
2. helyezett: 26 pont
3. helyezett: 22 pont
4. helyezett: 20 pont
5. helyezett: 18 pont
5. helyezett: 18 pont
5. helyezett: 18 pont

pontszám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5. helyezett: 18 pont
6. helyezett: 14 pont
7. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 10 pont
9. helyezettek: 7 pont
12. helyezettek: 4 pont
20. helyezettek: 1 pont
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II.
-

Férfi páros bajnokság
résztvevői kör: MATESZ-tagszervezet olyan játékosának engedélyezett a versenyen való
részvétel, aki
o

rendelkezik
▪
▪

o
o

a páros tagjai ugyan azon egyesület igazolt sportolói kell, hogy legyenek.
megfizette

o
o
o

nem állnak eltiltás hatálya alatt.
a verseny kezdés előtt 30 perccel megjelennek és regisztrálják magukat.
az előző fordulóban nevezett, de távolmaradó játékosok, csak tartalék nevezéssel kerülhetnek be
a következő fordulóba.
a pároson belüli személycsere: az előző fordulóhoz képest van lehetőség személycserére a
párosok esetében, de a személycserével létrejövő páros új párosnak minősül – a szerzett pontjai
külön számolandók, az állandó tag által szerzett pontok több társ esetében nem adódnak össze.

▪

o

-

-

szövetség által kiállított érvényes versenyengedéllyel és
érvényes sportorvosi igazolással

a megadott határidőn belül a nevezési díjat és

nevezés: csak a MATESZ honlapján keresztül és határidőn belüli, tehát a versenyt megelőző
héten csütörtöktől a versenyt megelőző vasárnap 10 óráig van lehetősége a kiemelet 8 főnek
“előnevezésre”, a versenyt megelőző vasárnap 10 órától szerda 10 óráig pedig nyílt nevezést
tartunk. A vasárnap 10 óráig történő nevezés tekinthető érvényesnek, ha egyúttal a nevező
megfizette a nevezési díjat, melyet a MATESZ számlaszámára történő utalással tehet meg
kizárólag.
fordulók: a férfi egyéni bajnokság 3 fordulóból áll, melyeket tervezetten május és október hónap
közötti időszakban rendezünk meg.
létszám: központilag meghatározott limit van a létszámot illetően – 32 páros érvényes (nevezés
+ fizetés) nevezését tudjuk fogadni.
korhatár: az eseményre minden 17. életévét betöltött férfi nevezhet.
a szabályok mindenben megfelelnek a nemzetközi szövetség által előírt előírásoknak
lebonyolítási rend:
o
o

o

o

a maximális 32 párost 8 db 4 párosból álló csoportba osztjuk (A-H csoport)
kiemelés: Az első fordulóban kiemeltek azok, akik: A 2021/2022-es szezonban megszerzett
eredményeik alapján az OB I. -ben szerepeltek volna a jelen szezonhoz tartozó bajnoki
kiírásában. A további fordulókban a kiemeltek az adott fordulót megelőző forduló első nyolc
helyezettje, amennyiben az említett nyolcasból valaki nem jelentkezik a fordulóra, úgy a
helyezési sorrendben következő játékos veszi át a helyét a kiemeltek között. A kiemeltek
kötelezően külön csoportba kerülnek.
csoportmérkőzések: minden páros valamennyi csoport ellenfelével megmérkőzik, így egy
csoportban minden páros 3 mérkőzést játszik. A csoportmérkőzések kötelezően két nyert szettig
tartanak!
csoporton belüli sorrend meghatározása:
▪
▪
▪
▪

o

o

legtöbb győzelem
egymás ellen elért eredmény
több nyert szett
kevesebb vesztett pont

kieséses szakasz: a csoportmérkőzéseket követően a csoport első helyezettje továbbjut a
felsőházba, míg a csoport további helyezettjei az alsóházban folytatják a küzdelmeket. A
kieséses szakasz valamennyi mérkőzése kötelezően két nyert szettig tartanak!
alsóház: minden csoportból 3, összesen 24 továbbjutó páros alkotja az alsóházat, amely az
egyenes kieséses szakasznak megfelelően kerül lebonyolításra.
Kötelezően előírt lebonyolítási rend a kieséses szakasztól kezdődően (csoport helyezések
alapján)
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▪

Kieséses szakasz - első kör:
●
●
●
●
●
●

▪

1. párosítás: A2-D4
2. párosítás: A3-D3
3. párosítás: A4-D2
4. párosítás: B2-C4
5. párosítás: B3-C3
6. párosítás: B4-C2

o

▪

1. elődöntő – 1. negyeddöntő győztese – 2. negyeddöntő győztese
2. elődöntő – 3. negyeddöntő győztese – 4. negyeddöntő győztese

▪ bronzmérkőzés: 1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese
▪ döntő: 1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese
mérkőzések száma összesen: 80 mérkőzés: 48 mérkőzéses alapszakasz, további 8 mérkőzés a
felsőházban és 24 mérkőzés az alsóházban
▪ csoportmérkőzések: 48 mérkőzés
▪ kieséses szakasz: 32 mérkőzés
●
●

o

1. negyeddöntő: A1-H1
2. negyeddöntő: E1-G1
3. negyeddöntő: C1-F1
4. negyeddöntő: D1-B1

Kieséses szakasz – elődöntő:
●
●

o

1. párosítás: Harmadik kör 1. párosításának győztese – 2. párosítás győztese
2. párosítás: Harmadik kör 1. párosításának győztese – 3. párosítás győztese
3. párosítás: Harmadik kör 2. párosításának győztese – 3. párosítás győztese

felsőház: minden csoportból 1, összesen 8 továbbjutó páros alkotja a felsőházat, amely
nyolcaddöntőnek megfelelő egyenes kieséses szakasszal folytatódik
Kötelezően előírt lebonyolítási rend a kieséses szakasztól kezdődően (csoport helyezések
alapján)
▪ Kieséses szakasz - negyeddöntő:
●
●
●
●

o

1. párosítás: Második kör 1. párosításának győztese – 2. párosítás győztese
2. párosítás: Második kör 3. párosításának győztese – 4. párosítás győztese
3. párosítás: Második kör 5. párosításának győztese – 6. párosítás győztese

Kieséses szakasz - döntő kör:
●
●
●

o

1. párosítás: A2-D4 győztese – A3-D3 győztese
2. párosítás: A4-D2 győztese – B2-C4 győztese
3. párosítás: B3-C3 győztese – B4-C2 győztese
4. párosítás: E2-H4 győztese – E3-H3 győztese
5. párosítás: E4-H2 győztese – F2-G4 győztese
6. párosítás: F3-G3 győztese – F4-G2 győztese

Kieséses szakasz - harmadik kör:
●
●
●

▪

7. párosítás: E2-H4
8. párosítás: E3-H3
9. párosítás: E4-H2
10. párosítás: F2-G4
11. párosítás: F3-G3
12. párosítás: F4-G2

Kieséses szakasz - második kör:
●
●
●
●
●
●

▪

●
●
●
●
●
●

alsóház: 24 mérkőzés
felsőház: 8 mérkőzés

díjazás:
▪ Felsőház: I. hely: 239 000 Ft, II. hely: 179 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
▪ Alsóház: I. hely: 179 000 Ft, II. hely: 120 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
pontszám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. helyezett: 30 pont
2. helyezett: 26 pont
3. helyezett: 22 pont
4. helyezett: 20 pont
5. helyezettek: 18 pont
6. helyezett: 14 pont

▪
▪
▪
▪
▪

7. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 10 pont
9. helyezettek: 7 pont
12. helyezettek: 4 pont
20. helyezettek: 1 pont
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III.
-

Junior bajnokság:
résztvevői kör: MATESZ-tagszervezet olyan játékosának engedélyezett a versenyen való
részvétel, aki
o

rendelkezik
▪
▪

o

megfizette

o

nem áll eltiltás hatálya alatt.

▪

-

-

o

csoportmérkőzések: minden játékos valamennyi csoportbeli ellenfelével megmérkőzik. A
csoportmérkőzések kötelezően két nyert szettig tartanak!
csoporton belüli sorrend meghatározása:
▪
▪
▪
▪

o

o
o

1. helyezett: 30 pont
2. helyezett: 26 pont
3. helyezett: 22 pont
4. helyezett: 20 pont
5. helyezettek: 18 pont
6. helyezett: 14 pont

▪
▪
▪
▪
▪

7. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 10 pont
9. helyezettek: 7 pont
12. helyezettek: 4 pont
20. helyezettek: 1 pont

Női egyéni és páros bajnokság:
résztvevői kör: MATESZ-tagszervezet olyan játékosának engedélyezett a versenyen való
részvétel, aki
o

rendelkezik
▪
▪

szövetség által kiállított érvényes versenyengedéllyel és
sportorvosi igazolással

o

megfizette

o
o

nem áll eltiltás hatálya alatt.
a pároson belüli személycsere: az előző fordulóhoz képest van lehetőség személycserére a
párosok esetében, de a személycserével létrejövő páros új párosnak minősül – a szerzett pontjai
külön számolandók, az állandó tag által szerzett pontok több társ esetében nem adódnak össze.

▪

-

legtöbb győzelem
egymás ellen elért eredmény
több nyert szett
kevesebb vesztett pont

kieséses szakasz: a csoportmérkőzéseket követően a továbbjutók a kieséses szakaszba jutnak,
amelynek valamennyi mérkőzése kötelezően két nyert szettig tart. A kieséses szakasz
lebonyolítását a szövetség központilag határozza meg a nevezők létszámától függően.
díjazás: I. hely: 179 000 Ft, II. hely: 120 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
pontszám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

-

a megadott határidőn belül a nevezési díjat és

nevezés: csak a MATESZ honlapján keresztül és határidőn belüli, tehát a versenyt megelőző
szerda 10 óráig történő nevezés tekinthető érvényesnek, ha egyúttal a nevező megfizette a
nevezési díjat, melyet a MATESZ számlaszámára történő utalással tehet meg kizárólag.
fordulók: a junior bajnokság 3 fordulóból áll, melyeket tervezetten május és október hónap
közötti időszakban rendezünk meg.
korhatár: az eseményre minden 2005.01.01-e és 2009.04.28-a között született sportoló.
a szabályok mindenben megfelelnek a nemzetközi szövetség által előírt előírásoknak
lebonyolítási rend:
o

IV.

szövetség által kiállított érvényes versenyengedéllyel és
sportorvosi igazolással

a megadott határidőn belül a nevezési díjat és

nevezés: csak a MATESZ honlapján keresztül és határidőn belüli, tehát a versenyt megelőző
szerda munkanap 10 óráig történő nevezés tekinthető érvényesnek, ha egyúttal a nevező
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-

megfizette a nevezési díjat, melyet a MATESZ számlaszámára történő utalással tehet meg
kizárólag.
fordulók: a női bajnokság 3 fordulóból áll, melyeket tervezetten május és október hónap közötti
időszakban rendezünk meg.
korhatár: az eseményre minden 13. életévét betöltött női játékos nevezhet.
létszám: központilag meghatározott limit van a létszámot illetően – 32 fő/ páros érvényes
(nevezés + fizetés) nevezését tudjuk fogadni.
a szabályok mindenben megfelelnek a nemzetközi szövetség által előírt előírásoknak
lebonyolítási rend:
o
o

csoportmérkőzések: minden játékos/páros valamennyi csoportbeli ellenfelével megmérkőzik. A
csoportmérkőzések kötelezően két nyert szettig tartanak!
csoporton belüli sorrend meghatározása:
▪
▪
▪
▪

o

o

o

kieséses szakasz: a csoportmérkőzéseket követően a továbbjutók a kieséses szakaszba jutnak,
amelynek valamennyi mérkőzése kötelezően két nyert szettig tart. A kieséses szakasz
lebonyolítását a szövetség központilag határozza meg a nevezők létszámától függően.
díjazás
▪ női egyéni: I. hely: 179 000 Ft, II. hely: 120 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
▪ női páros: I. hely: 239 000 Ft, II. hely: 179 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
pontszám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

V.
-

-

7. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 10 pont
9. helyezettek: 7 pont
12. helyezettek: 4 pont
20. helyezett: 1 pont

rendelkezik
szövetség által kiállított érvényes versenyengedéllyel és
sportorvosi igazolással

o

megfizette

o
o

nem áll eltiltás hatálya alatt.
a pároson belüli személycsere: az előző fordulóhoz képest van lehetőség személycserére a
párosok esetében, de a személycserével létrejövő páros új párosnak minősül – a szerzett pontjai
külön számolandók, az állandó tag által szerzett pontok több társ esetében nem adódnak össze.

▪

-

▪
▪
▪
▪
▪

résztvevői kör: MATESZ-tagszervezet olyan játékosának engedélyezett a versenyen való
részvétel, aki
▪
▪

-

1. helyezett: 30 pont
2. helyezett: 26 pont
3. helyezett: 22 pont
4. helyezett: 20 pont
5. helyezettek: 18 pont
6. helyezett: 14 pont

Vegyes páros bajnokság:

o

-

egymás ellen elért eredmény
legtöbb győzelem
több nyert szett
kevesebb vesztett pont

a megadott határidőn belül a nevezési díjat és

nevezés: csak a MATESZ honlapján keresztül és határidőn belüli, tehát a versenyt megelőző
szerda munkanap 10 óráig történő nevezés tekinthető érvényesnek, ha egyúttal a nevező
megfizette a nevezési díjat, melyet a MATESZ számlaszámára történő utalással tehet meg
kizárólag.
fordulók: a női bajnokság 3 fordulóból áll, melyeket tervezetten május és október hónap közötti
időszakban rendezünk meg.
létszám: központilag meghatározott limit van a létszámot illetően – 32 páros érvényes (nevezés
+ fizetés) nevezését tudjuk fogadni.
korhatár: az eseményre minden 13. életévét betöltött női és férfi játékos nevezhet.

Magyar Teqball Szövetség
1101 Budapest, Expo tér 5-7
Adószám: 19277930-1-42
Bankszámla: 11716008-22529237
fotitkar@teqballhungary.hu

-

a szabályok mindenben megfelelnek a nemzetközi szövetség által előírt előírásoknak
lebonyolítási rend:
o
o

csoportmérkőzések: minden páros valamennyi csoportbeli ellenfelével megmérkőzik. A
csoportmérkőzések kötelezően két nyert szettig tartanak!
csoporton belüli sorrend meghatározása:
▪
▪
▪
▪

o

o
o

kieséses szakasz: a csoportmérkőzéseket követően a továbbjutók a kieséses szakaszba jutnak,
amelynek valamennyi mérkőzése kötelezően két nyert szettig tart. A kieséses szakasz
lebonyolítását a szövetség központilag határozza meg a nevezők létszámától függően.
díjazás: I. hely: 239 000 Ft, II. hely: 179 000 Ft, III. hely: 60 000 Ft
pontszám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VI.
-

1. helyezett: 30 pont
2. helyezett: 26 pont
3. helyezett: 22 pont
4. helyezett: 20 pont
5. helyezettek: 18 pont
6. helyezett: 14 pont

▪
▪
▪
▪
▪

7. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 10 pont
9. helyezettek: 7 pont
12. helyezettek: 4 pont
20. helyezett: 1 pont

Klubranglista:
valamennyi országos bajnoki fordulón induló játékos klubját is értékeljük az igazolt játékosai
által szerzett pontok alapján.
a bajnokság végén így a klubok között is felállítható lesz, hogy mely egyesület a
legeredményesebb 2022-ben.

VII.
-

egymás ellen elért eredmény
legtöbb győzelem
több nyert szett
kevesebb vesztett pont

Végeredmény:

valamennyi versenykategóriában a legtöbb pontot szerző játékos lesz az országos bajnokság
győztese, s ezáltal az országos bajnok. Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönt.

A versenykiírás által nem szabályozott kérdésekben (pl. fegyelmi, átigazolási vagy
versenyszabályzati ügyben) a Magyar Teqball Szövetség szabályzatainak rendelkezései az
irányadók és érvényesek. Amennyiben szükséges azt a 2022. évi bajnoksággal összefüggésben
alkalmazni, úgy azt a MATESZ erre kijelölt személye vagy bizottsága megteszi.

Budapest, 2022. május 16.
________________________
Veres Péter
elnökhelyettes
Magyar Teqball Szövetség

