Magyar Tenisz Szövetség Tagjai
Székhelyükön
Elkészült a Magyar Tenisz Szövetség 2023. évi alapnaptára.
Először csak az első félévet tesszük közzé, amelyben a június 31-ig tartó időszak versenyeire lehet
jelentkezni.
A TE és ITF nemzetközi junior versenyek rendezésére, az eddigi évek gyakorlata alapján
versenypárokra bontva írtunk ki jelentkezési pályázatot (lásd mellékelve).
Rendezéshez szükséges pályaszám alapszabálya: (MTSZ szabálykönyv szerint)
Szükséges pályaszám = rendezendő versenyszám + 1 pálya
(a páros és a vigaszág ½ versenyszámnak számít)
pl. Kiemelt verseny F14 egyéni + páros, L14 egyéni + páros = 4 pálya
Az elszabaduló energiaárak kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel, a következő
szabályváltoztatásokat, illetve a versenyrendezés feltételeihez tartozó enyhítéseket hoztuk
meg: (Kizárólag a 2022-2023 évi fedettpályás versenyek rendezéséhez kapcsolódóan)
Csak a fedettpályás (kiemelt és nem kiemelt) versenyekre vonatkozóan:
Csak 32-es tábla méret.
Az U12-es korosztályban nincsen vigaszág.
Kiemelt versenyek lebonyolítási lehetőségei:
1, Fiú és lány versenyszámok egy helyszínen (szükséges pályaszám 4 db)
egyéb versenyszám nincs
2, Csak fiú vagy csak lány versenyszám (szükséges pályaszám 3 db)
egyéb versenyszám nincs
* így a fiú és a lány versenyszám lehet más-más helyszínen
Fedettpályás versenyek esetében (Szabálykönyv szerint) lehet egyedi kivételt tenni a
lebonyolítás szempontjából, az MTSZ és JVB hozzájárulása mellett.
Általános versenyelosztási elvek és feltételek:
2022-től a fiú és a lány kiemelt versenyszámokat egy helyszínen kell lebonyolítani.
(Csak a szabadtéri versenyekre vonatkozóan.)
Fedett pályán a kiemelt versenyek, elsősorban a minőségi versenyrendezés szempontjait szem
előtt tartva, a jelentkező klubok rendezési körülményeit figyelembe véve lesznek elosztva.
(pályák száma, fedett pályák minősége, klubház, büfé, öltöző, fűtés …stb.)
Szabadtéren továbbra is a játékosok százalékos megoszlása alapján van elosztva az összes
kiemelt korosztályos verseny az alábbi magyarországi területre:
Nyugat Mo. – Közép Mo. – Kelet Mo.

A rendezhető versenyek száma:
3 kiemelt korosztályos időpontra lehet jelentkezni szabadtéren,
2 kiemelt korosztályos időpontra lehet jelentkezni fedett pályán,
3 egyéb (kiemelt versenyszámot nem tartalmazó) versenyre lehet jelentkezni szabadtéren,
2 egyéb (kiemelt versenyszámot nem tartalmazó) versenyre lehet jelentkezni fedett pályán.
L18, F18 kiemelt versenyszámra jelentkezés nem számít bele a rendezési kvótába.
A kiemelt versenyek végleges helyszíneit a Sportigazgató hagyja jóvá.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a verseny prioritását (1-gyel jelölve azt a versenyt, melyet
leginkább szeretnének megrendezni, ill. emelkedő számmal a kevésbé fontos versenyeket.
A jelentkezőnek meg kell felelnie a verseny-rendezési feltételeknek, a kiemelt és az
egyéb versenyeken is, a pályák számának tekintetében.
A kiemelt versenyszám hétvégéjén azzal azonos versenyszámot máshol nem lehet rendezni.
Egy hétvégén a korosztályos 14-16-18 versenyszámokból maximum 3 versenyt lehet rendezni,
az alábbi területi elv érvényesülésével (Nyugat Mo. – Közép Mo. – Kelet Mo.)
Egy hétvégén a korosztályos 12-es versenyszámból maximum 1 versenyt lehet rendezni.
(A jelentkezők alapján figyelembe véve a területi eloszlás elvét.)
A Bajnokságokra (Országos Bajnokságok, Bp. és Vidék Bajnokság, Korosztályos CSB) ebben a
körben pályázni nem lehet. Itt vagy az MTSZ jelöli majd ki a rendezőt, vagy később kerül pályázati
kiírásra.
KINDER versenysorozat 2023 (lásd. külön melléklet)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sporttörvény X. fejezet 65.§(1) szerint: „Magyarország nemzeti
ünnepein versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett verseny, mérkőzés kizárólag a
nemzeti válogatott részvételével megrendezésre kerülő, vagy a sportág nemzetközi
szövetségének versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényként szervezhető.”
Ennek megfelelően augusztus 20-án és október 23-án NEM LEHET versenyt rendezni.
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje:
2022. november 11. 24:00 óra (minden kiemelt és egyéb versenyre is).
Verseny egyeztető értekezlet várható időpontja: 2022. november 21., hétfő

Versenyrendezésre jelentkezhet az MTSZ minden tagszervezete, de csak olyan tagszervezet
rendezhet versenyt, melynek nincs fennálló tartozása a szövetség felé.
A jelentkezési lapokat kizárólag elektronikus levél formájában lehet leadni a fent megadott
határidőig az alábbi e-mail címre: reka.enyedy@huntennis.hu, valamint személyes benyújtással
az MTSZ Mikoviny u. 6. székházába.
Postán és faxon érkezett jelentkezéseket a korábbi évek negatív tapasztalatai miatt nem
fogadjuk el!
A jelentkezési határidő után beérkezett jelentkezések nem kerülnek feldolgozásra!
Az egyes területeken – amennyiben szükséges – egyeztető értekezletre kerül sor, melyről az
érintetteket külön értesítjük.
Versenysport és Utánpótlás Bizottság
és
Sávolt Attila szakmai igazgató
SZABÁLYKÖNYV
4. Pénzügyi kötelezettségek és pénzdíjak
4.1. Adminisztrációs költség
Minden versenyrendező a versenynaptárba való felvétel adminisztrációs költségeként
➢ 1-4 versenyszámot rendező versenyenként
7 000,- + ÁFA
➢ 5, vagy több versenyszámot rendező versenyenként 9 000,- + ÁFA
ezen felül
➢ 1. kategóriás kiemelt korosztályos versenyszámonként (kivéve
versenyszámokat)
+35 000,- Ft + ÁFA-t
➢ 2. kategóriás kiemelt korosztályos versenyszámonként
+25 000,- Ft + ÁFA-t
➢ az I. osztályú pénzdíjas versenyszámoknál a pénzdíj 8% + ÁFA-t

az

F18

és

L18

fizetnek az MTSZ-nek.
A fenti adminisztrációs költségeket a kitöltött adatlap beküldése után, számla ellenében kell az
MTSZ-nek befizetni.
Amennyiben a rendezőnek tartozása van az MTSZ felé, a tartozás kiegyenlítéséig az adatlapot az
MTSZ nem láttamozza és a versenyt nem engedélyezi.
Ha az engedélyezés után a verseny mégsem kerül megrendezésre,
➢ akkor az első osztályú pénzdíjas versenyszámok által befizetett adminisztrációs költségek nem
kerülnek visszatérítésre, illetve
➢ az egyéb versenyek, a kiemelt és a nem kiemelt versenyszámaik után fizetett adminisztrációs
költségük négyszeresét kell még büntetésként az MTSZ-nek megfizessék.
Az MTSZ a büntetést be nem fizető (versenyrendezést kérelmező) tagnak mindaddig nem fogadja el
újabb kérelmét, ameddig az adósságok nincsenek kiegyenlítve.
Abban az esetben, ha a versenyt azért nem rendezik meg, mert valamilyen, a rendező klubtól
független, és előre nem látható egyéb körülmény (vis major - pl. árvíz) következik be, a rendező mentesül
a büntetés alól, és részére az általa befizetett adminisztratív költség visszatérítendő. (A kevés induló nem
jelent mentességet a díj megfizetése alól.)

