
           

Magyarország 2019/2020. évi 

NB –s férfi és női 

asztalitenisz csapatbajnoksága rájátszásának (Final Four) 

versenykiírása  

 
 

 
1. A rájátszás célja: 

A 2019/2020. évi Extra Liga osztályú csapatbajnokság bajnoki címeinek és helyezéseinek 

eldöntése. 

 

2. A rájátszás helye és ideje: 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13). 

2020. június 28-29.  

 

3. A rájátszás rendezője: 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

      Főbíró: Kékedi Tibor 

                                    

4. A rájátszás lebonyolításának időrendje: 

 

Június 28, vasárnap 

 

11.00 óra Női elődöntők:  

SH-ITB Budaörs 2i SC – Kecskeméti Spartacus és Közösségi Tér 

Budapesti Erdért SE – Statisztika PSC I. 

 

15.00 óra Férfi elődöntők:  

PTE PEAC Kalo-Méh I. – HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény 

CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. – Szerva ASE Szécsény I.  

 

Június 29., hétfő 

 

11.00 óra Női 1. és a 3. helyezést eldöntő mérkőzések  

15.00 óra Férfi 1. és a 3. helyezést eldöntő mérkőzések  

 

 

5. A lebonyolítás módja: 

 

 A női és a férfi rájátszásban mind az elődöntőknél, mind a 3. helyezésért és a 

bajnoki címet eldöntő mérkőzésnél győzelemig tart a mérkőzés (4:0, 4:1, 4:2, 4:3). 
A női EXTRA Liga rájátszása is a férfi Extra Ligával azonos módon bonyolódik, tehát 

az utolsó egyéni körre nem kerül sor, így a páros mérkőzést követően minden játékos 

két mérkőzést játszik győzelemig. Az alapszakaszban elért eredményeket nem vesszük 

figyelembe. 

 A mérkőzés előtti sorsolás dönti el, hogy beírásnál melyik csapat játékosa lesz az 

A,B,C, illetve a V,X,Y helyeken.  

 Csak az a játékos vehet részt a rájátszásban, aki az alapszakaszban legalább 4 

(négy) mérkőzésen részt vett. Sérülés vagy betegség esetén szerepeltethető az a 

játékos is, aki a szakosztály alsóbb osztályban szereplő bármely csapatában a  
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bajnokság során legalább 4 mérkőzésen részt vett. A különböző 

osztályokban lejátszott mérkőzések összeadódnak. 
 

Díjazás: 

 

A győztesek és a helyezettek éremdíjazásban és az alábbi pénzdíjazásban részesülnek: 

 

Az EXTRA Liga osztály rájátszásának győztese: 750.000.-Ft                                            

2. helyezettje:      375.000.-Ft 

3. helyezettje:      250.000.-Ft 

4. helyezettje:      125.000.-Ft 

                 

 

6. Egyebek: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rájátszásban részt vevő csapatoknak a mérkőzéseiket 

különböző színű mezben kell játszani. 

A rájátszás 4 db JOOLA asztalon, JOOLA FLASH***40+ labdával kerül lebonyolításra.  

Padló: Gerflor Taraflex. 

 

Minden egyéb, a jelen kiírásban nem szabályozott kérdésben, a Szabálykönyvben, valamint a 

2019/2020. évi csb. versenykiírásában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Csapatonként összesen 12 fő (beleértve a játékosokat, edzőket, gyúrót stb.) tartózkodhat 

a teremben. 

 

Az Ormai Csarnok zárt parkolójában csak a versenybíróságnak és a MOATSZ 

engedéllyel rendelkező képviselőinek tudunk parkolóhelyet biztosítani. 
 

 

Budapest, 2020. június 10. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Kékedi Tibor sk.   Lajtai Kristóf 

a JVB. elnöke          főtitkár                           


