
ORSZÁGOS TOP16 BAJNOKSÁG SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSAI 

 

Kerüljön módosításra a Szabálykönyv 4.10. pontjától a 4.10.1.6.3 pontjáig terjedően a 
szabályok szövegét a szabálymódosítások szerint és helyezze hatályon kívül a 4.10.1.6.4 és a 
4.10.2. pontjait a 4.10.2.1. ponttól a 4.10.2.6.3 pontig.  

 

Szabálymódosítások 

 

4.10. ORSZÁGOS TOP 16 BAJNOKSÁG 

Országos TOP 16 Bajnokságot felnőtt korcsoportban, férfi és női versenyszámokban rendeznek 
évente. 

4.10.1. Felnőtt TOP 16 Bajnokság 

4.10.1.1. Rendezője a MOATSZ, vagy az általa megbízott területi szövetség, vagy 
egyesület. 

4.10.1.2. Évente az őszi idényben kell megrendezni kétnapos verseny keretében.  

4.10.1.3. Indulásra jogosultak: az érvényes országos magyar ranglista 1-12. helyezettje, 
valamint a felnőtt válogatott edzők által meghívott további négy 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 jelzésére a MOATSZ (felnőtt válogatott edzők) a 
soron következő további ranglistahelyezetteket hívhatja meg.  

4.10.1.4. A nevezési díjat a mindenkori elnökségi határozat állapítja meg.  

4.10.1.5. A sorsolást a TOP-16 Bajnokság versenybírósága végzi. A játékosokat a 
ranglista sorrendjének megfelelően négy négyfős csoportba sorolják úgy, hogy a mezőny 4 
legmagasabb rangsoroltja kerül a csoportok első helyére. 

A csoportok 2., 3., 4. rajthelyére rangsorolásuk sorrendjében a mezőny további 4-4 helyein lévő 
versenyzőket kell sorsolni. A csoportokba sorsolást az egyesületi hovatartozás nem 
befolyásolja.   

4.10.1.6. A lebonyolítás rendje 

4.10.1.6.1. A férfi és női (felnőtt TOP-16) bajnokságon egyaránt a mérkőzések 4 nyert 
játszmáig tartanak. Az első versenynapon a csoportos körmérkőzéseket bonyolítják le A 
második versenynapon egyenes kieséses fordulókat rendezik meg. A csoportokon belül 
körmérkőzést a „Függelék” négy indulóra vonatkozó sorsolási táblázata alapján játsszák le a 
résztvevők úgy, hogy lehetőség szerint az azonos egyesületbeliek játsszanak először egymás 
ellen. A csoportokból az első és a második helyezettek jutnak a legjobb 8 közé. Ezt követően 



egyenes kieséses rendszerben folytatódik a verseny. A csoportgyőztesek nyolcas táblán 
kiemelésre kerülnek, hozzájuk kerülnek besorsolásra – klub hovatartozástól függetlenül – a 
csoportok második helyezettjei úgy, hogy a csoportgyőztesekkel azonos csoportban lévő 2. 
helyezetteket a másik térfélbe kell besorsolni. A csoport 3. helyezettek a 9-12. helyen, a csoport 
4. helyezettek a 13-16. helyen végeznek. A 3. hely, az 5-8. helyezések és a 9-16 helyezések 
nem kerülnek kijátszásra. 

4.10.1.6.2. A csoportokon belüli helyezéseket 3.7.5. pont szerint kell kiszámítani  

4.10.1.6.3. A csoportmérkőzések során annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, 
aki a kisorsolt mérkőzéseinek több mint a felét lejátszotta (befejezte). A le nem játszott 
mérkőzéseket a legnagyobb arányban az ellenfél javára kell igazolni. A nem értékelhető 
eredményű résztvevőnek a korábban elért eredményeit törölni kell.  

Kerüljön hatályon kívülre a felnőtt TOP 12-re vonatkozóan adható ranglistapontok és a javaslat, 
hogy az alábbi ranglistapontok kerüljenek jóváhagyásra a TOP 16 versenyt illetően: 

1. 160 pont  

2. 140 pont  

3-3. 120 pont  

5-8. 80 pont  

9-12. 40 pont  

13-16. 20 pont  

 

További értelemszerű változtatások a Szabálykönyvben, ahol a TOP 12 helyébe a TOP 16 lép. 
A változtatások sárga színnel jelöltek: 

3.5.2.f. Az egyéni ranglistaversenyek – beleértve a TOP 16 és a TOP 24 Bajnokságát – 

küzdelmeiből törölni kell azt a versenyzőt, aki sárga, sárga-piros és 1 büntetőpont, sárga-

piros és 2 büntetőpont után piros lapot gyűjt össze a verseny során egy adott 

versenyszámban. A játékos a szerzett lapokat tovább viszi az adott versenyszámban. A páros 

versenyszámokban a páros két tagja egy egységként kezelendő. Az egyéni ranglista 

versenyeken továbbra is a versenybíró feladata annak eldöntése, hogy az egyik 

versenyszámban piros lapot kapott versenyző más versenyszámban folytathatja-e a 

versenyt. 

 

4.4.3.     Négy nyert játszmáig tartanak a mérkőzések: 

a) felnőtt korcsoportban a ranglista verseny egyes számának kieséses selejtezőiben 
b) felnőtt korcsoportban a ranglista verseny egyes számának főtáblája és ifjúsági 

korcsoportban a legjobb 8-tól kezdve 
c) felnőtt TOP 16 bajnokságon 

 

4.9.1.  Indulók 
A versenyszámokban létszámkorlátozás nincsen. Az országos egyéni bajnokság a TOP 16 Bajnokság és 
a TOP 24 Bajnokság valamennyi korcsoportjában magyar állampolgársággal rendelkezők indulhatnak, 



azaz indulhatnak azok a külhoni magyarok, akik külföldi játékjogosultsággal rendelkező kettős 
állampolgárok, amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar és még nem szerepeltek az adott másik 
ország válogatottjának egyetlen korosztályában sem. A MOATSZ Kupán és az utánpótlás 
csapatbajnokságokon a magyar állampolgárságú és játékjogosultságú versenyzők mellett az a külföldi 
játékos is elindulhat, aki hazai sportegyesület tagja és hazai közoktatási intézmény tanulója. A többi 
nyílt ranglista versenyen nem magyar állampolgárságú, illetve játékjogosultságú játékosok is részt 
vehetnek, függetlenül attól, hogy a verseny az év melyik hónapjában kerül megrendezésre. 

 

 

 

 


