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4. Tájékoztató a 2023. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt 

versenyek teendőiről 

 

A 2022/2023. évi hatályos versenynaptár az előírásoknak megfelelően elfogadásra került. Az 

elfogadott versenynaptár a CSR Kft. tájékoztatása alapján 2 alkalommal módosításra került, de 

az nem változott, hogy minden tervezett OB-t le fogunk tudni bonyolítani. (pálya üzemidejének 

rövidülése május 31 helyett, április 30-i zárás, illetve Ifi VPOB áthelyezése szabad kapacitás 

hiányában) 

 

Kiemelt versenyek 2023. január 1. – április 30.: 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’B’ liga 

• Időpont: 2023. január 6-8, január 13-15. 

Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnoki Kvalifikáció: 

• Időpont: 2023. január 20-22. 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

• Időpont: 2023. január 27-29. február 3-5. 

Vegyes-páros Országos Bajnokság ’A’ liga 

• Időpont: 2023. február 9-14. 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság 

• Időpont: 2023. február 24-26, március 3-6. 

Női- és Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

• Időpont: 2023. március 17-19, március 24-26, március 31-április3 

Ifjúsági Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2023. április 7-9. 

Ifjúsági Országos Csapatbajnokság: 

• Időpont: 2023. április 14-16, április 21-23. 
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Egyéni Országos Bajnokság: 

• Időpont: 2023. április 24-28., döntőnap: április 29. 

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. – Sportigazgató 

• Verseny alatti teendők: eredmények folyamatos publikálása (online, email, honlap), 

vitás szituációk azonnali kezelése – Sportigazgató 

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

bajnokság végeztével - Sportigazgató, Elnökség 

Aktuális: 

• 2021 és 2022-ben megvalósított három bírói képzésének köszönhetően a bírói állomány 

megnövekedett, 2023 elejére elértük, hogy rég nem tapasztalt túljelentkezések vannak 

1-1 OB esetében. A bírói testület jelenleg megfelelő létszámmal működik. 

• A versenyszervezéssel (is) foglalkozó team felálltát követően, jóval könnyebb, 

gyorsabb és hatékonyabb a munkavégzés. (nevezések ellenőrzése, pénzügyi feladatok, 

számlázás – Margó; szakmai feladatok, SIR lista, versenyengedélyek és sportorvosik – 

Dani; nevezés nyitás, honlapon a dokumentumok és nevezett csapatok aktualizálása, 

érmek beszerzése – Szabina) 

• VP versenyrendszer ’C’ ligával való bővítése. Kiesés-feljutásos rendszer pontos 

kommunikációja.  

• OCSB ’B’ liga – 11 csapatos rekord nevezés, ismét külön tartunk női és férfi OB-t, nem 

koedukált alapszakaszt, külföldi csapat részvétele idén is, 2-2 feljutó a nők és férfiak 

esetében is. 
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• Nevezések igénynek megfelelően jóval korábban, egyszerre megnyíltak. Tapasztalat, 

nincs erre kifejezett szükség és kevesebb mozgásteret is biztosít. Továbbra is a 

nevezettek döntő többsége az utolsó 2-3 adja le nevezését. 

• Következő teendő a VCSOB nevezési határidőt követő teendők elindítása, illetve a 

VPOB B liga befejeztével, az A liga időrend és technikai összefoglaló véglegesítése. 

Nevezési felület megnyitása a jogosultaknak VPOB B és OCSB B liga esetében 

 

 

2023. január 9. 

Kiss Bálint 


