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Vegyes-páros kvalifikációs rendszer 

 

 

Javasolt megoldások az új rendszer változtatása esetén: 

 

• Ha nem kerül megrendezésre a 2021. évi Vegyes-páros Világbajnokság – Erre vonatkozóan 

jelenleg nem ismerjük a WCF forgatókönyvét. Az MCSZ rendelkezik erről a helyzetről, 

amennyiben nincs Világbajnokság és nem lehet pótolni, de WCF Olimpiai Kvalifikációs 

Tornára sor kerül. Ez esetben az MCSZ Hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna szabályai 

érvényesek, melynek jelenleg a Palancsa – Kiss és a Szekeres – Nagy páros már biztos 

résztvevői. Az MCSZ Hazai Olimpiai Kvalifikációs Torna győztese képviseli hazánkat a 

WCF Olimpiai Kvalifikációs Tornán és adott esetben az Olimpián. 

 

• Ha nem kerül megrendezésre a 2021. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság – Ha a 

versenynaptár szerinti időpontban a magyarországi járványhelyzetre miatt nem tartható meg 

az országos bajnokság 2021. február 4-10 között, de az MCSZ VP VB Kvalifikációs Torna 

idején már lehet tartani sportrendezvényeket zárt térben, akkor ebbe az időpontba kerül 

megtartásra egy kvalifikációs torna, az olimpiai ciklusban Világbajnokságon járt párosok 

között. A kvalifikációs torna, hasonlóan a VP VB kvalifikációs tornához (ami az OB győztes 

és a WCT ranking győztese között került volna megrendezésre) best of 5-ig tart. Ennek 

időpontja 2021. március 5-7. Ennek a győztese képviseli hazánkat a 2021. évi Vegyes-páros 

Világbajnokságon. 

 

Amennyiben a magyarországi járványhelyzet még ebben az időpontban (2021. március 5-7) 

sem teszi lehetővé a sportrendezvényeket, de WCF Vegyes-páros Világbajnokságra sor kerül 

2021. április 24 – május 1. között, abban az esetben az utolsó országos bajnokság győztes 

párosa képviseli hazánkat a 2021. évi Vegyes-páros Világbajnokságon. 

 

• Ha a WCT vegyes-páros ranglista befagyasztásra kerül – Ha a WCT vegyes-páros ranglista 

2020. december 15-ig befagyasztásra kerül, akkor az új rendszer szerinti nemzetközi 

mutatószám nem érvényesíthető. Ebben az esetben a 2021. évi Vegyes-páros Országos 

Bajnokságon győztes páros képviseli hazánkat a 2021. évi Vegyes-páros Világbajnokságon. 

 

• Ha lesérül a kvalifikációt szerzett vegyes-páros válogatott a Világbajnokságig – Ha a 

Közgyűlésen elfogadásra kerül az új kvalifikációs rendszer, akkor ennek értelmében először 

az MCSZ VP VB kvalifikációs torna II. helyezettje (vesztese) jogosult képviselni hazánkat 

a 2021. évi Vegyes-páros Világbajnokságon. 

 

Ha nincs MCSZ VP VB kvalifikációs torna, a 2021. évi Vegyes-páros Országos Bajnokság 

II. helyezettje jogosult képviselni hazánkat a 2021. évi Vegyes-páros Világbajnokságon. 
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