
           

SH-ITB Extra Liga Final Four 

2020/2021 Budaörs 

versenykiírása  

 
 

 
1. A rájátszás célja: 

Magyarország 2020/2021. évi női és férfi Extra Liga osztályú csapatbajnoksága bajnoki 

címeinek és helyezéseinek eldöntése. 

 

2. A rájátszás helye és ideje: 

Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand 

2040 Budaörs, Hársfa u.6. 

2021. június 12-13.  

 

Megközelíthetőség: 

  

Tömegközlekedéssel: 
A Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand két helyi, ingyenes buszjárattal közelíthető 

meg: a 288-assal és a 289-essel. Abban az esetben, ha 240 vagy 240E jelű BKK járattal érkezik 

Budaörs városba, akkor a “Templom tér” megállónál lehet a helyi buszokra átszállni. 

  

Autóval Budapest felől érkezve: 

Hajtson ki az M1/M7 közös autópálya felöl a Budaörs Centrum jelzéseit követve, forduljon 

jobbra a Kereskedők útjára, majd forduljon balra a Hársfa utcába, ahol a BVUSS parkolóját 

ingyenesen lehet használni. 

  

Autóval Budapest felé érkezve: 

Hajtson ki az M1/M7 közös autópálya felöl a Budaörs Centrum jelzéseit követve, térjen jobbra 

a Rubik Ernő utca felé, az 1. körforgalmat a 3. kijáratnál kell elhagyni, 2. körforgalmat a 2. 

kijáraton kel elhagyni a Károly Király út irányába. Jobbra az első utca, Csata utca után ismét 

jobbra, a Törökbálinti utca végén balra a Kereskedők útjára, melyről balra kell fordulni a 

Hársfa utcába, ahol a BVUSS parkolóját ingyenesen lehet használni. 
 

3. A rájátszás rendezője: 

Budaörsi Sport Club és a Magyar Asztalitenisz Szövetség 

      Főbíró: Bódis Attila 

                                    

4. A rájátszás lebonyolításának időrendje: 

 

Június 12, szombat 

 

11.00 óra Női és férfi elődöntők:  

Budapesti Erdért SE – Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér I. 

PTE PEAC Kalo-Méh I. – Floratom Szeged AC I. 

 

16.00 óra Női és férfi elődöntők: 

 SH-ITB Budaörsi Sport Club I. – Szekszárd AC I. 

 CVSE Swietelsky Future FM I. – Szerva ASE Szécsény I.  

 

http://www.bkv.hu/busz/240.html
http://www.bkv.hu/busz/240e.html
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Június 13., vasárnap 

 

11.00 óra Férfi és női 3. helyezést eldöntő mérkőzések  

16.00 óra Férfi és női döntő mérkőzések 

 

5. A lebonyolítás módja: 

 

 A női rájátszásban a 3 fős csapatok – a teljes kört figyelembe véve - győzelemig 

játszanak (6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5 lehet az eredmény). Döntetlen esetén az 

alapszakasz eredménye alapján a jobb helyezést elérő csapat szerzi meg a 

győzelmet. Amennyiben az alapszakaszban jobb helyezést elérő csapat eléri az 5 

győzelmet, akkor a mérkőzés befejeződik. 

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

címet eldöntő mérkőzésnél a 3 fős csapatok – az utolsó kör elhagyásával – szintén 

győzelemig játszanak (4:0, 4:1, 4:2, 4:3 lehet az eredmény).  

 A női EXTRA Liga rájátszása eltér a férfi Extra Ligától, mivel az utolsó egyéni kör 

nem kerül elhagyásra, míg a férfi Extra Ligánál az utolsó egyéni körre nem kerül sor, 

így a páros mérkőzést követően minden játékos két mérkőzést játszik győzelemig.  

 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 női rájátszásban, aki az alapszakaszban legalább 4 

(négy) mérkőzésen részt vett, míg a férfi rájátszásban legalább 7 (hét) mérkőzésen 

részt vett. Sérülés vagy betegség esetén szerepeltethető az a játékos is, aki a 

szakosztály alsóbb osztályban szereplő bármely csapatában a bajnokság során 

legalább 4 mérkőzésen részt vett. A különböző osztályokban lejátszott mérkőzések 

összeadódnak. A több bajnokságban szereplő játékosoknak (akár magyar, akár 

külföldi) a magyar csapatbajnokság alapszakaszában 50 %+1 mérkőzésen 

asztalhoz kell állniuk. Amennyiben ettől kevesebb mérkőzést játszanak, akkor a 

rájátszásban nem vehetnek részt. 

 

Sajtótájékoztató: 2021. június 7.-én (hétfőn) 11,00 órakor Budaörsön a Sportcsarnokban 

 

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 Butterfly Centrefold 25 (kék) asztalon, JOOLA FLASH***40+ labdával kerül 

lebonyolításra.  

Padló: sportpadló. 

A csapatok edzésbeosztását a melléklet tartalmazza. 

 

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

2020/2021. évi csb. versenykiírásában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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A hatályos jogszabályoknak megfelelően az esemény védettségi igazolvánnyal látogatható. 

A védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttel érkező 18 év alatti személy szabadon 

bejöhet a rendezvényre, azonban a maszkhasználat kötelező mindenkinek a folyó 

mérkőzésen részt vevő játékosokon kívül! 

A létesítménybe egyszerre 550 fő tartózkodhat, ami a csarnok befogadóképességének a 

fele. A változtatás jogát a rendezők fenntartják! 

Az eseményen minden résztvevő köteles betartani a létesítmény házirendjét!  
  
Ajánlott szállás: 

Adler panzió 

http://www.adlerpansio.hu/pansio_hu/ 

2040 Budaörs, Budapesti út 15. Tel.: 0623/440-215 

  

Ajánlott étterem: 

Fenyő étterem 

2040 Budaörs, Rózsa út 20. Tel.: 0623/399-129 

házias ételek, kerthelyiség 

 

 

Budapest, 2021. május 30. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Kékedi Tibor sk.   Lajtai Kristóf 

a JVB. elnöke          főtitkár                           

http://www.adlerpansio.hu/pansio_hu/

