Autókar Extra Liga Final Four
2021/2022
Komló
versenykiírása
1. A rájátszás célja:
Magyarország 2021/2022. évi női és férfi Extra Liga osztályú csapatbajnoksága bajnoki
címeinek és helyezéseinek eldöntése.
2. A rájátszás helye és ideje:
Komló Városi Sportcsarnok
7300 Komló, Eszperantó tér 1.
2022. május 14-15.
Parkolás:
Közvetlenül a Komló Városi Sportcsarnok előtt. A városban a parkolás ingyenes.
3. A rájátszás rendezője:
Komlói Asztalitenisz Szakosztály és a Magyar Asztalitenisz Szövetség
Főbíró:
Bódis Attila
4. A rájátszás lebonyolításának időrendje:
Május 14., szombat
10:30 óra

Női és férfi elődöntők:
Budapesti Erdért SE – Ajkai ASE
CVSE Swietelsky Future FM I. –BS Plastic Soltvadkert

15:30 óra

Női és férfi elődöntők:
SH-ITB Budaörsi Sport Club I. – Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér I.
PTE PEAC Kalo-Méh I – Komlói Bányász

Május 15., vasárnap
10:30 óra
15:30 óra

Férfi és női 3. helyezést eldöntő mérkőzések
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 4 fős csapatok – az utolsó kör elhagyásával – szintén
győzelemig játszanak (8:2, 8:3, 8:4, 8:5, 8:6 és 7:7 is lehet az eredmény).
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Amennyiben az alapszakaszban jobb helyezést elérő csapat eléri a férfi EXTRA
Ligában a 7. győzelmet a mérkőzés befejeződik.
 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 legalább 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 rájátszásban, aki az alapszakaszban 10 csapatos
csoport esetén legalább 6 (hat), 12 csapatos csoport esetén 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 6, illetve 7 mérkőzésen részt vett.
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.
Díjazás:
A győztesek és a helyezettek éremdíjazásban és az alábbi pénzdíjazásban részesülnek:
Az EXTRA Liga osztály rájátszásának győztese:
2. helyezettje:
3. helyezettje:
4. helyezettje:

750.000.-Ft
375.000.-Ft
250.000.-Ft
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 3000 (kék) asztalon, JOOLA FLASH***40+ labdával kerül
lebonyolításra.
Padló: sportpadló.
Edzéslehetőség: 2022. május 13-án (pénteken) a KBSK Asztalitenisz termében (7300 Komló,
Pécsi út 44.) időbeosztással van, amelyet előzetesen jelezni szükséges Csuti Éva (06 70 674
2540) részére, aki a beosztást elkészíti.
A Komló Városi Sportközpontban szombat reggel 8:00-9:00-ig biztosított.
Minden egyéb, a jelen kiírásban nem szabályozott kérdésben, a Szabálykönyvben, valamint a
2021/2022. évi csb. versenykiírásában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
A létesítményben egyszerre 1.000 fő tartózkodhat. A helyszínen a rendezvény ideje alatt
büfé üzemel. A terem mellett közvetlenül étterem található.
Szombaton 19:30-tól Komló Város Polgármestere egy bankett keretében vendégül látja a
Final Fourban résztvevő csapatokat és a Magyar Asztalitenisz Szövetség vezetőségét.
Helyszín, 7300 Komló, Városház tér 3.
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Ajánlott szállás:
Natúr Hotel Kövestető
7694 Hosszúhetény, Kövestető 067/A.
+3630 2311 632
https://naturhotelkovesteto.hu/
https://ambient.accenthotels.com/hu/ajanlatok?gclid=CjwKCAjwiuuRBhBvEiwAFXKaNLnc3
GB_Ctps9QI93ww5GDGVpvNANVYARRh0_yMX8YZ6Eq2vC5ZRoRoCeg0QAvD_BwE
https://7domb.hu/
https://sikondai-piheno-park-komlo-hu.booked.hu/
Hotel Béke Sziget (Közvetlenül a terem mellett, három féle szobatípus közül lehet választani):
- Turista kategória, folyosón közös fürdő, mosdó használati lehetőség,
- Két, három ágyas szoba fürdővel, WC-vel,
- Apartman (Két légterű szoba, fürdővel, WC-vel, a többivel megegyező
felszereltséggel)
Budapest, 2022. május 3.
Jóváhagyta:

Kékedi Tibor sk.
a JVB. elnöke

Lajtai Kristóf
főtitkár

