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2. Tájékoztató a 2022 II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt 

versenyek teendőiről 

 

A 2022/2023. évi hatályos versenynaptár tervezet a 2022. június 28-án került elfogadásra két 

elnökségi ülés közötti írásbeli szavazással, majd módosítása 2022. augusztus 25.-én szintén 

írásbeli szavazással. 

 

Kiemelt versenyek 2022. szeptember 1 – december 31: 

Ifjúsági Világbajnoki Kvalifikációs Torna 

• Időpont: 2022. szeptember 22-25. 

Magyar Kupa 

• Első hétvége: 2022. október 7-9. 

• Második hétvége: 2022. október 28-31. 

Szenior Országos Csapatbajnokság 

• 2022. október 21-23. 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’C’ liga 

• Első hétvége: 2022. december 2-4. 

• Második hétvége: 2022. december 9-11. 

 

Teendők: 

• SoftpeelR online eredményközvetítő rendszer előkészítése és folyamatos vezetés – 

Versenybírói Testületvezető, illetve a Testület további tagjai 

• Világversenyre kvalifikáló országos bajnokságok esetén a szőnyeg folyamatos 

alkalmazása és két mérkőzésenként való cseréje - Versenybírói Testületvezető, illetve a 

Testület további tagjai.  

• Button mérőműszer folyamatos ellenőrzése a bajnokságok megkezdése előtt + elem 

biztosítása a pályán – Versenybírói Testületvezető 

• Verseny előtti teendők: versenykiírás előkészítése és publikálása, nevezések megnyitása 

és fogadása, szükséges névtáblák, bírói beosztás, időrend és technikai összefoglaló 

elkészítése. Feladatok és felelősök kiosztása. – Főtitkár, Sportigazgató 
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• Verseny alatti teendők: eredmények folyamatos publikálása (online, email, honlap), 

vitás szituációk azonnali kezelése – Főtitkár, Sportigazgató 

• Verseny utáni teendők: végeredmény, button eredmények publikálása, érem átadás a 

bajnokság végeztével - Főtitkár, Sportigazgató, Elnökség 

 

Aktuális: 

• MCSZ-CSR szerződés megkötése 2022/2023. évi szezonra.  

• Ifjúsági VB Kvalifikációs Torna nevezési határidő 2022. augusztus 31. Ezt követően 

időrend elkészítése, pályával való kommunikáció. Eddig nevezett 1 lány + 1 fiú csapat 

• Magyar Kupa nevezési határidő 2022. szeptember 9. Eddig 1 csapat nevezett, 

emlékeztető emailt fogunk küldeni. 

• Szenior OB – Egyeztetést fogok kezdeményezni az időponttal kapcsolatban, a tavaszi 

zsúfoltság és a VB közelsége miatt átkerült őszre, de az eredetileg meghirdetett 

módosított időpont november 18-20, siket nemzetközi versennyel ütközik (elmaradt 

kommunikáció végett erről az MCSZ nem tudott).  

• Vegyes-páros ’C’ liga – 2022. évi nevezési növekedés végett új csoport létrehozása. 

• Versenykiírások egységesítése utolsó szakaszában tart. Itt összenéztük valamennyi OB 

tartalmát és ezeket összegyűjtve készítettünk egy mintát, a szükséges őszi versenyeket 

már megnyitottuk, de cél, hogy a szezon hátralévő OB-it egyszerre nyissuk meg. Az új 

bajnokság esetén, Versenyszabályzat módosítása is szükséges. A versenykiírásokkal 

együtt a Versenyszabályzat átnézése is zajlik, ez szeptember első körében szintén 

véglegesülni fog. A véglegesnek vélt első verzió megküldésre fog kerülni az SZTT 

számára véleményezés miatt. 

• Ahol külföldi párosok/csapatok nevezhetnek open (nyílt) kategória létrehozása és külön 

magyar OB díjazása. 

 

 

 

 

2022. augusztus 30. 

Kiss Bálint 


