
5. Beszámoló a 2020. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” 

liga versenyszervezési tapasztalatairól. 

 

Vegyes-páros OB ’A’ liga: 

• A bajnokságra a rögzített keretszám miatt 8 páros adhatta le nevezési szándékát. 6 páros 

már korábban kivívta az A ligában való szereplés jogát, a 2018. évi Vegyes-páros OB 

elért eredmény alapján. Ebből 5 páros adta le nevezését, míg további két páros a 2019. 

évi VPOB ’B’ liga alapján volt jogosult elindulni. A feljutott két páros is leadta 

nevezését. A szabályok értelmében a B ligából történik a feltöltés, ám sem a harmadik, 

sem a negyedik helyezett páros nem élt a lehetőséggel, így a bajnokság 7 párossal került 

lebonyolításra. 

 

• A Bajnokság során a sportorvosi engedélyekkel és az éves játékengedélyekkel nem volt 

probléma. 

 

• SoftpeelR online eredményközvetítő rendszer a bajnokság teljes időintervalluma alatt 

megfelelően működött. A helyszínen a versenybírók az aktuális táblázatokat a 

mérkőzéseket követően frissítették. Az alapszakaszt és rájátszást érintő táblázatok 

minden teljes fordulót követően e-mailen keresztül kiküldésre került a párosoknak 

(nevezéskor leadott email címre), illetve az alapszakasz végeredménye a helyszínen is 

kinyomtatásra került. 

 

• Világbajnokságra kvalifikáló versenyek alkalmával használt „ragacs szőnyeg” megléte 

és folyamatos 2 mérkőzésenként való cserélése, a tisztább pálya érdekében.  

 

• Időrend kialakításánál mindig törekszünk az egyenlő feltételekre (pl: reggeli és esti 

mérkőzések összhangja, 1-2 pályán való mérkőzések száma). 7 páros esetén különösen 

fontos volt arra figyelnünk, hogy senki ne játsszon maga után, így a bajnokságot jobban 

tördelni kellett. 

 

• Technikai összefoglalóba leírtak alapján a mérkőzéseknek a megfelelő időpontban 

kellett kezdődniük. 

 

• A 2020. évi Vegyes-páros Országos ’A’ ligáját megnyerő Palancsa Dorottya – Kiss 

Zsolt páros, vállalta a VB indulást és az OB megnyerését követően azonnal kanadai 

edzőtáborba indultak. 

 

• Játékosok véleménye alapján pozitívnak minősült az a szövetségi változtatás, miszerint 

december eleje helyett, január végén-február elején bonyolítjuk le az OB-t. A 

játékosoknak a felkészülési időszak is meghosszabbodik, illetve a VB-hez képest 

közelebb van, ami segít a felkészülésben. Az OB-t nyert páros, pedig a tavaszi WCT 

tornákon ugyanúgy részt tud venni. 

 

2020. február 24. 


