
1. SZ. MELLÉKLET 

 

4.11. ORSZÁGOS TOP 16 LEÁNY ÉS TOP 24 FIÚ BAJNOKSÁG 

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

Évente kell megrendezni az őszi idényben kétnapos verseny keretében. 

4.11.2. A nevezési díjat a mindenkori elnökségi határozat szabja meg. 

4.11,3. TOP 16-os és a TOP 24-es bajnokságot U13, U15 és U19-es korcsoportban 

rendeznek. 

4.11.4.     A sorsolást a TOP 16 és a TOP 24 Bajnokság versenybírósága végzi.  

 A TOP 16 leány Bajnokságban az érvényes kiemelési rangsor 1-12. helyezettje, 

valamint a leány utánpótlás szakvezető, vagy az utánpótlás válogatott edző által 

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 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 négy versenyző. A 

versenyen csak magyar játékjogosultságú magyar állampolgárságú játékosok 

indulhatnak. Ha az indulásra jogosultságot eldöntő 12. kiemelési helyen holtverseny 

adódna, úgy a holtversenyben állók valamennyien jogosultak a versenyen való 

indulásra, ez esetben a meghívható versenyzők létszáma csökken. Amennyiben 

nincsenek meghívott versenyzők és a 16. kiemelési helyen holtverseny adódna, akkor 

a 16. helyre jogosultak mindegyike indulhat a versenyen. Ebben az esetben néhány 

csoportban 5-en lesznek. Ezekben a csoportokban a 5. helyen végzettek nem jutnak 

tovább a nyolcas körökbe és nem kapnak ranglistapontot. 

 A TOP 24 fiú bajnokságban az érvényes kiemelési rangsor 1-20. helyezettje, 

valamint az utánpótlás szakágvezető vagy utánpótlás válogatott edző által 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 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. Amennyiben nincsenek meghívott versenyzők és a 24. kiemelési helyen 

holtverseny adódna, akkor a 24. helyre jogosultak mindegyike indulhat a versenyen. 

Ebben az esetben néhány csoportban 7-en lesznek. Ezekben a csoportokban a 7. 

helyen végzettek nem jutnak tovább a nyolcas körökbe és nem kapnak 

ranglistapontot. 

4.11.5. A TOP 16 leány bajnokság selejtezői 4 db négy fős csoportban, a TOP 24 fiú 

bajnokság selejtezői 4 db hat fős csoportban, körmérkőzéses rendszerben folynak. 

 



4.11.5.1.  A TOP 16 és a TOP 24 Bajnokságnál a mezőny 4 legmagasabb rangsoroltját kell a 

csoportok első helyére beírni. 

 A TOP 16 leány Bajnokságnál 

 A csoportok 2. rajthelyére az 5-8. rangsoroltakat, 

  3. rajthelyére a 9-12. rangsoroltakat, 

  4. rajthelyére a 13-16. rangsoroltakat kell sorsolni, 

  

 A TOP 24 fiú Bajnokságnál 

 A csoportok  2. rajthelyére az 5-8. rangsoroltakat, 

  3. rajthelyére a 9-12. rangsoroltakat, 

  4. rajthelyére a 13-16. rangsoroltakat, 

  5. rajthelyére a 17-20. rangsoroltakat, 

  6. rajthelyére a 21-24. rangsoroltakat kell sorsolni. 

A sorsolást úgy kell irányítani, hogy azonos egyesületbeliek közül 2 fő csak 

négynél nagyobb létszám, 3 fő csak nyolcnál nagyobb létszám esetén kerülhessen 

ugyanabba a csoportba. Ennek a besorolási elvnek kell érvényesülni 

értelemszerűen a 12-nél, 16-nál és 20-nál több azonos egyesületbeli indulása 

esetén is. 

4.11.6. A leány versenyszámban a selejtező csoportok 1-2. helyezettjei az 1-8. helyért, 3-4. 

helyezettjei a 9-16. helyért, a fiú versenyszámban a selejtező csoportok 1-2. 

helyezettjei az 1-8. helyért, 3-4. helyezettjei a 9-16. helyért, 5-6. helyezettjei a 17-24. 

helyért játszanak nyolcas kört. 

4.11.6.1. Annak a résztvevőnek az eredményét lehet értékelni, aki a leány versenyszámban a 

selejtező 4-es csoportkörében, míg a fiú versenyszámban a selejtező 6-os 

csoportkörében a mérkőzéseinek több, mint felét lejátszotta és a selejtező 

csoportkörökben nem lett piros lappal leléptetve. Ha valakinek az eredményei a 

csoportban nem értékelhető, akkor a lejátszott mérkőzéseinek eredményeit törölni 

kell, nem jut tovább egyik nyolcas körbe sem. Ebben az esetben az utolsó, a 

leányoknál a 9-16 helyért, a fiúknál a 17-24 helyért játszó nyolcas csoportban 

kevesebben lesznek. 

4.11.7. A nyolcas körökbe beszámítanak a selejtezőben elért egymás elleni eredmények. 

4.11.7.1. Aki már továbbjutott valamelyik 8-as körbe, annak az eredményei, függetlenül a 

lejátszott mérkőzések számától, érvényben maradnak. A feladott mérkőzésen az 

addig megszerzett pontok, játszmák érvényben maradnak. A leléptetett versenyző 

lejátszott mérkőzései érvényben maradnak, ranglistapontot azonban a leléptetett 

versenyző nem kap. 

4.11.8. A selejtezőből továbbjutottak a versenykiírásban meghatározott rend szerint játsszák 

le mérkőzéseiket.  

4.11.9.  Az U13, U15 és U19-es TOP 16 és TOP 24-es bajnokságon valamennyi mérkőzés 

három nyert játszmáig tart.  


