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A Moatsz elnökségének feladat meghatározása alapján a területi bizottság által meghatározott
átalakítási szempontrendszer figyelembevételével készült az alábbi rendszervázlat. Feltételez
egy informatikai adatbázist és egy rendszert, amivel jelenleg nem rendelkezik a Moatsz. A
meglévő adatok rendszerbefoglalása és a már papír alapon elérhető eredményjegyzőkönyvek
rögzítése biztosíthatja a zavartalan átállást. Ehhez szükséges egy projektmenedzsment
kialakítása.
A projekt résztvevői:
 tárhely tulajdonos projektvezető – Moatsz képviselő a célok meghatározásához.
 Webes - adatbázis-programozó – Az informatikai rendszer elkészítéséhez.
 Bajnokság versenybírója – A sportági szabályok összhangban tartásához.
 A felületkezelők, üzemeltetők adminisztrátori szintenként történő elkészítési
folyamathoz ütemezett bekapcsolódással.
1. Versenybíróság
2. Moatsz iroda
3. Területi képviselők
4. Csapat képviselők
Az előzetes vizsgálatoknál véleménykérésre és tapasztalatcserére fel kell kérni a már
elképzeléssel rendelkező sporttársakat, hogy az Ő általuk üzemeltetett eredménynyilvántartórendszerekből mi az, ami beépíthető és milyen nehézségekkel kellet
megküzdeniük a saját munkájuk során.
 Nem webes területen végzett adatbázis
szabályalkalmazási ismeretek (Mihály György);

programozási

tapasztalatok

és

 www.pinyo.hu üzemeltetője (Molnár Tibor);
 www.bpatsz.hu a Budapesti Asztalitenisz Szövetség rendszerének üzemeltetője webes
megjelenítési tapasztalatok.

A területi bizottság által megadott szempontok:
•
•
•
•
•
•
•

Olyan versenyrendszer kialakítása, amely figyelembe veszi az egyén (sportoló) – a klubok
(egyesületek) – és a MOATSZ (szövetség) érdekeit, szempontjait.
Ami eddig jól működött, azokat az elemeket érdemes megtartani,
A rendszer - amennyire lehet – legyen egyszerűen kezelhető és rugalmas.
Informatikailag kezelhető legyen. Minden résztvevő jelenjen meg benne. (adatbázis)
Adjon egy reális képet az erőviszonyokról.
A csapatbajnokság és az egyéni versenyek, egységben legyenek jelen a
versenyrendszerben, illetve a versenyeredményeket tükröző ranglistákban.
Vegye figyelembe, a többszintű versenyrendszer szintenkénti irányíthatóságát.
A válogatott, illetve a legmagasabb szintű asztalitenisz, maradjon továbbra is
közvetlen MOATSZ irányítás alatt, de az alsóbb szintű bajnokságok – a feladatok
megosztása mentén – régiós irányítással működjenek tovább.
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Ranglista terv
A kéthetente rendezett bajnoki fordulók közötti hétvégéken lehetne megrendezni a több
lépcsős lebonyolítású egyéni magyar bajnokságot (időpontját az Ettu határozza meg).
1. A Magyar bajnoki döntő hétvégéje a kötött időpont, amit az Ettu határoz meg. ami a
második táblázat „országos” jelölésű sorának első oszlopa.
2. A Magyar bajnoki selejtező hétvégéje. A döntő főtáblájára besorsolt 16 kiemelt, a 16
csoportelsőt várja a 16x4 fős selejtezőből, amit két héttel előbb játszanak le, akár területileg
bontott helyszíneken, akár egy központi helyen (területenként 2-2 csoport) VAGY (a selejtező
központi helyszíne már összemoshatná a területi határokat).
3. A Magyar bajnoki selejtezőre a 16 csoport 16 kiemeltje 48 főt vár a bejátszásból, amit
akár 48 különböző helyen le tudnának játszani. Természetesen a nevezettek számától és
területi hovatartozásától függően kell a játékhelyszíneket kijelölni. A bejátszó csoportok
számát egy területen az adott régióban történő nevezők számától kell függővé tenni. 4-5-max6
fős csoportokat kell kialakítani. 2-3 fő esetén másik közeli helyszínre kell csoportosítani a
nevezőket.
Ez a rendszer 336 embernek tud ranglista pontot adni.
Mindenki csak akkor kapja meg a továbbjutással megszerzett pontot, ha a következő
helyszínen asztalhoz áll (különben elveszik a pont, kivétel hivatalos sportági nemzetközi
elfoglaltság illetve vis major).
A Területi bizottság 4 tagja, akik a két-két összevont régió területi felügyeletét és
csapatbajnoki lebonyolítását intézik, szintén rendeznének évente egy ilyen versenyt, azzal a
különbséggel, hogy a döntő megrendezéséhez Ők jelölik ki és biztosítják a helyszínt.
Ez 5 ranglistaverseny + a csapatbajnoki mérkőzéseken szerezhető pontok + az előző évi
ranglistapontok beszámítása és a világranglistás eredmények figyelembevétele adja meg az
egyén év végi Magyar ranglista helyezését.
A táblázat regionális sora egy regionális bajnoki cím elnyerésére szervezett verseny
pontozása. Ezeket, a regionális versenyeket, egy napon kell megrendezni mindenhol, és csak
az adott régióban székhellyel rendelkező csapatok és egyesületek játékosai indulhatnak. Ezt
az időpontot a magyar bajnokság időpontjának a figyelembevételével kell kijelölni, lehetőleg
a magyar bajnokságra történő legelső nevezési határidő előtt. A selejtező csoportok a területen
belül szintén lejátszhatók két héttel előtte, vagy akár egyben is a nevezők számától és a
helyszín lehetőségeitől függően. Minden egyéb bejelentett „városi” verseny szintén adhatna
ranglista pontot, amiből annyit rendeznek, amennyit csak akarnak kivéve a bajnoki fordulók
hétvégéjét és az országos ranglista versenyek, és a regionális bajnoki címet adó versenyek
döntő és bejátszó a hétvégéjét.
A ranglista versenyekre a történő nevezést a döntő időpontja előtt 10 héttel már meg lehet
küldeni, a bejátszó csoportok küzdelmeinek megkezdéséig. (Nevezési díj alakulása, az
időponttól függően: PL 10. héten 1000Ft, 8. héten 1500Ft, 6 héten 2500Ft, a bejátszó csoport
helyszínén ranglistahelyezéstől függetlenül 5000Ft.) A nevezés csak a befizetés igazolásával
fogadható el. (átutalási, vagy postai feladóvevény (rózsaszín csekk) bizonylat másolatának
megküldése.)
Minden résztvevő rajtszámot kap, amivel jelentkezik a megküldött sorsolásban megadott
lakhelyhez közeli bejátszó csoport megjelölésével. (internetes nevezés esetén feltöltési
lehetőséget kell kialakítani a befizetés-igazolás dokumentálásához. Az adatbázisba
bejelentkezés a versenyzési engedély számmal történik – beírás és névellenőrzés – jelszó. Az
itt lévő felhasználói adatok tartalmazzák a visszaértesítés e-mail címét.)
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A bejátszó csoportok számát egy területen az adott régióban történő nevezők számától kell
függővé tenni. 4-5-max 6 fős csoportokat kell kialakítani. 2-3 fő esetén másik közeli
helyszínre kell csoportosítani a nevezőket. Ez a munka tervezhetővé teszi a verseny
lebonyolítását, viszont minden egyes verseny előtt országos áttekintés kell az összes
nevezőről a 48 csoport megfelelő elosztásához. A nevezési idő és az első versenynap közötti
időszak a helyszínek szervezésével és a sorsolás tervezésével zajlik. A végső sorsolás 6 héttel
a verseny elé datálódik, ami csak a helyszínen jelentkezőkkel tud bővülni, jelentős bevételért
cserébe. A helyszínre kialakított csoportok egészülhetnek ki az aznapi nevezőkkel követve az
érvényes ranglista által diktált erősorrendet, ha szükséges. A versenykiírásnak a helyszínen
tartózkodó szövetségi képviselő részére módosítási hatáskört kell adnia erre az extrém
helyzetre.
A rajtszám egyben belépőjegy az adott verseny döntőjére bárhol is legyen az. A magyar
bajnokságon másfélszer/(kétszer) annyi pont lenne szerezhető, mint a többi 4 raglista
versenyen.
Mivel az egyéni versenyek lépcsői kéthetente kerülnének megrendezésre, nem ütközne
soha bajnoki mérkőzéssel. Az esetleges ünnepek miatt kimaradó hétvégék pedig beleférnek
alkalmi jelleggel (karácsony, húsvét, stb.).
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Egyéni versenyek rendszere:
ORSZÁGOS
Egyenes kiesés főtábla 16 kiemelttel
1 2048 pont
2 1536 pont
3-4 (2) 1024 pont
5-8 (4) 512 pont
9-16 (8) 256 pont
16-32 (16) 128 pont
16 db 4 fős selejtező csoport 16 kiemelt csoportelsővel
cs 1 33-48 (16) bejutó a 32-be
cs 2 49-64 (16) 64 pont
cs 3 65-80 (16) 32 pont
cs 4 81-96 (16) 16 pont
48 db több fős bejátszó csoportok
cs 1 97-144 (48) bejutó a selejtezőbe
cs 2 145-192 (48) 8
cs 3 193-240 (48) 4
cs 4 241-288 (48) 2
cs 5 289-336 (48) 1
cs 6 337-385 (48) 0
REGIONÁLIS - MOATSZ alszövetségek évente (Régió+Budapest) bajnokságot rendeznek,
ahol szintén lehet ranglista pontot szerezni.
Egyenes kiesés tábla
1 64 pont
2 48 pont
3-4 (2) 32 pont
5-8 (4) 16 pont
9-16 (8) 8 pont
16-32 (16) 4 pont
max 16 db több fős selejtező csoportok
cs 1 33-48 (16) bejutó a 32-be
cs 2 49-64 (16) 2 pont
cs 3 65-80 (16) 1 pont
cs 4 81-96 (16) 0 pont
VÁROSI – TOVÁBBI ALSZÖVETSÉGEK
MOATSZ alszövetségek, melyek csapatbajnokságot rendeznek, évente (városi, kerületi)
egyéni bajnokságot rendeznek, ahol szintén lehet ranglista pontot szerezni.
Egyenes kiesés tábla
1 8 pont
2 6 pont
3-4 (2) 4 pont
5-8 (4) 2 pont
9-16 (8) 1 pont
16-32 (16) 0 pont
További versenyek minősítése illetve besorolása pénzdíjtól – nevezők számától is függhetne.
A nemzetközi versenyeken szerzett világranglistás pontok beszámítását lásd a későbbi
táblázatban.
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Bajnoki csoportok
1 feljutó 2 kieső mellett:
1 liga 1 x 12 csapat
2 liga 2 x 12 csapat (24)
3 liga 4 x 12 csapat (48)
4 liga 8 x akármennyi csapat a regionális szerveződés lehetőségeitől függően, azzal a
feltétellel, hogy ad mindig egy feljutót és tud fogadni 0-2 kiesőt a 3. ligából (hétköznapi
fordulókkal akármennyi csapat lehet egy csoportban (10-16), hétvégi fordulókkal tartania
kellene a kétheti fordulórendezést. Ha még 10-nél is kevesebb a csapat, akkor persze nem
oda-vissza játszós lesz a bajnoksága)
A versenykiírás szerint minden osztályban kieső lenne a hátulról harmadik csapat is, viszont
ha nincs az adott csoportba felsőbb osztálybeli 2 területileg beosztandó kiesett csapat, akkor
bennmarad. A másik területre egy kieső sem kerül, így a versenykiírás szerint az alsóbb
osztály 2. helyezett csapata is feljutna, hogy teljes legyen a létszám.
Jelenleg a területi bizottság szervezné a 3. ligát egységesen 4 x 12 csapatos csoportokban
területileg összefüggő egységben.
Mértani határvonalak mentén:
1. kelet-nyugat osztás a Duna vonala
2. észak-dél
osztás
az
E66-os
út,
Székesfehérvár-Cegléd vonala, és az E60-as
út vonala
A regionális 8 csoport a jelenlegi nb III – ra
alapulva szerveződhetne a helyi sajátosságokkal
együtt. A területi és ezen belül a regionális határok
SZIKLÁBA vésettek!
A határvonalak mentén (maximum 10 km-es körzetben lévő csapatok adnának lehetőséget a területi egyensúly
szükséges korrekciójára.)

Ha be lehet vezetni, akkor meg kell tenni ezekkel együtt az U21 életre hívását a következő
megkötésekkel:
1. Nincs kölcsönadás csak teljes átigazolás.
2. 1 ligában a (3 fős csapatokban) nincs U21 kötelezettség.
3. 1 ligába csak akkor fogadható el a nevezés, ha az u21-re kötelezett ligákban
tartalékcsapatot indít.
4. 2-3. ligában már kötelező az U21–es játékos szerepeltetése. (Ha nem áll asztalhoz
U21-es játékos, akkor nem kiállásnak minősül a bajnoki mérkőzés, és büntető pont
sújtja az első csapatot is, ha van az első ligában.)
5. Alatta lévő ligákban a bevezetés saját regionális döntés.
A részletes versenykiírások elkészítése a moatsz és a területi bizottság 4 felelősének a
feladata. A területi bizottság 4 felelőse független kell, hogy legyen az alatta lévő régiótól, ott
nem vállalhat tisztséget. Felel a területén zajló 3 liga és az ott rendezendő ranglista verseny
lebonyolításáért.
Jelenlegi csapatlétszám
1extra liga 1x10 cs + 3 NB1 3x10 cs + 3 NB2 3x10 cs +7x≈10+16 cs≈156 csapat
Várható csapatlétszám
1extra liga 1x12 cs + 2 2liga 2x12 cs + 4 3liga 4x12 cs +7x≈10+16 csapat≈170 csapat
A moatsz nem bújhat ki a versenyzői központi nyilvántartás vezetése és a ranglistakészítés
alól, Az országos ranglistát évente egyszer a bajnokság és az utolsó ranglistaverseny végén
kell összeállítania. (feltöltés, karbantartás, új elemek felvitele továbbiakban részletezve)
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MOATSZ irányítás
I. liga – Extra Liga 1 x 12 csapat – 2 kieső (11-12.) 12 csapat
II. liga – NBI 2 x 12 csapat – csoport első feljut – csoport utolsó 2 (11-12.) kiesik 24 csapat
kelet-nyugat osztás a Duna vonala
Területi irányítás
III.
liga – NBII 4 x 12 csapat – csoport első feljut – csoport utolsó 2 (11-12.) kiesik 48
csapat
1. kelet-nyugat osztás a Duna vonala
2. észak-dél osztás az E66-os út, Székesfehérvár-Cegléd vonala és az E60-as út vonala
RÉGIÓS lebonyolítás
Ahogy akarják, csak legyen minden évben egy szabályosan feljutó csapat, és fogadni tudják a
saját területükön a kiesőket. Olyan versenykiírásuk legyen, ami két kiesőt is tud fogadni, és ha
nincs kieső hozzájuk, az se okozzon problémát.
III. liga – NB III 8 x 12 csapat (7 régió + Bp 16 csapat.) 8 első feljut
100csapat
IV. liga
V. liga –
Csapatok száma
1 liga
EL

EXTRA LIGA

12

2 liga
NB
I

NBI
Nyugat

2x12

NBI
Kelet

3 liga
NB
II

2x12

4 liga

NB
III

Észak
Nyugat

Dél
Nyugat

Észak
kelet

Dél
kelet

Ajánlás
Hétköznapi fordulókkal akármennyi csapat lehet egy csoportban (10-16), hétvégi
fordulókkal tartania kellene a kétheti fordulórendezést.
Ha még 10-nél is kevesebb a csapat, akkor persze nem oda-vissza játszós lesz a
bajnoksága, de mindenképpen 1 feljutót biztosítva a 3. ligába
7x12
+16

Nyugat
Dunántúl
12

Közép
Dunántúl
12

Dél
Dunántúl
12

Közép
Mo
12

Budapest
16

HELYI BAJNOKSÁGOK
(saját felmenő rendszerrel)

Észak
Mo
12

Észak
Alföld
12

Dél
Alföld
12
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Csapatbajnokságért adható ranglistapontok
1.

ligában

ahol a mérkőzések 3-as csapatban győzelemig tartanak egy összetettebb, de még követhető (és
felvihető) lehetőség kell a reális győzelmi érték elbírálására: (1x10 3 fős csapat) ahol az 1
szezon alatt játékosonként megnyerhető mérkőzések száma maximum 54
3/3 győzelem – 120 pont (18*120=2160 pont kb egy ranglista verseny megnyerése)
2/2 győzelem – 120 pont
3/2 győzelem – 80 pont
2/1 győzelem – 40 pont
3/1 győzelem – 20 pont
(1x12 3 fős csapat) ahol a mérkőzések végig lejátszásra kerülnek 1 szezon alatt megnyerhető
mérkőzések száma maximum 66
47 pont/meccs (66x47= 3102 pont)
2.

ligában

(2x12 4 fős csapat) ahol az 1 szezon alatt megnyerhető mérkőzések száma maximum 88
22 pont/meccs (88x22= 1936 pont)
3.

ligában

(4x12 4 fős csapat) ahol az 1 szezon alatt megnyerhető mérkőzések száma maximum 88
15 pont/meccs (88x15= 1320 pont)
4.

ligában

(4 x maximun 16 4 fős csapat. 16-nál több csapat esetén már nehéz lenne megvalósítani a
hetenkénti 1 fordulót. Kevesebb csapat esetén kevesebbet is ér a bajnokság. Talán nem gond,
ha egy veretlen játékos egy nagyobb mezőnyben több meccs alatt több pontot tud szerezni.)
ahol az 1 szezon alatt megnyerhető mérkőzések száma maximum 120
10 pont / meccs (120x10= 1200 pont)
osztályok jelenlegi
felosztási szintjei

Hány fős a
csb

Hány csapat
van egy
csoportban

Max
nyerhető
egyéni

Max létszám

minimális
létszám

első pontjai
max év
végére

egy meccs
pontjai
arányosítva

1

Extraliga

3

12

csapat

66

792

36

3 102

47

2

NB I

4

12

csapat

88

1056

48

2 816

32

3

NB II

4

12

csapat

88

1056

48

1 936

22

4

NB III

4

12

csapat

88

1056

48

1 320

15

5

Terület1

bp 1a / megye

4

16

csapat

120

1920

64

1 200

10

6

Terület2

bp 1b / városi1

4

16

csapat

120

1920

64

840

7

7

Terület3

bp 1c / városi2

4

16

csapat

120

1920

64

600

5

8

Terület4

bp 2

4

16

csapat

120

1920

64

360

3

9

Terület5

ker 1

4

16

csapat

120

1920

64

240

2
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Terület6

ker 2

4

16

csapat

120

1920

64

120

1
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Az „utánpótlás” ranglisták
Az utánpótlás ranglisták: U21, U18, U14, U12 ebből származtatódnak. A korosztályos
versenyek párhuzamosan rendeződnek a ranglista versenyekkel és velük azonos rendszerben.
Az utánpótlás táblák és pontszámok hasonlóak a felnőtthöz.
• U21 (V40-49) 16 fős egyenes kieséses főtábla:
1 helyezett 512 pont; 2 helyezett 384 pont; 3-4 helyezett 256 pont; 5-8 helyezett 128
pont; 9-16 helyezett 64 pont;
o 8 x 4 fős selejtező csoport 2. 17-24 helyezett 32 pont; selejtező csoport 3. 2532 helyezett 16 pont; selejtező csoport 4. 33-40 helyezett 8 pont;
 24 bejátszó csoport 2. 41-64 helyezett 4 pont; bejátszó csoport 3. 65-88
helyezett 2 pont; bejátszó csoport 4. 89-112 helyezett 1 pont;
• U18 (V50-59) 16 fős egyenes kieséses főtábla:
1 helyezett 256 pont; 2 helyezett 192 pont; 3-4 helyezett 128 pont; 5-8 helyezett 64
pont; 9-16 helyezett 32 pont;
o 8 x 4 fős selejtező csoport 2. 17-24 helyezett 16 pont; selejtező csoport 3. 2532 helyezett 8 pont; selejtező csoport 4. 33-40 helyezett 4 pont;
 24 bejátszó csoport 2. 41-64 helyezett 2 pont; bejátszó csoport 3. 65-88
helyezett 1 pont;
• U14 (V60-64) 16 fős egyenes kieséses főtábla:
1 helyezett 128 pont; 2 helyezett 96 pont; 3-4 helyezett 64 pont; 5-8 helyezett 32 pont;
9-16 helyezett 16 pont;
o 8 x 4 fős selejtező csoport 2. 17-24 helyezett 8 pont; selejtező csoport 3. 25-32
helyezett 4 pont; selejtező csoport 4. 33-40 helyezett 2 pont;
 24 bejátszó csoport 2. 41-64 helyezett 1 pont;
• U12 (V65-69) 16 fős egyenes kieséses főtábla:
1 helyezett 64 pont; 2 helyezett 48 pont; 3-4 helyezett 32 pont; 5-8 helyezett 16 pont;
9-16 helyezett 8 pont;
o 8 x 4 fős selejtező csoport 2. 17-24 helyezett 4 pont; selejtező csoport 3. 25-32
helyezett 2 pont; selejtező csoport 4. 33-40 helyezett 1 pont;
• (V70-74) 16 fős egyenes kieséses főtábla:
1 helyezett 32 pont; 2 helyezett 24 pont; 3-4 helyezett 16 pont; 5-8 helyezett 8 pont; 916 helyezett 4 pont;
A nevezési díj az összes korosztályra jogosultságot jelez, amibe még belefér a játékos.
(Valószínű, hogy aki benevez, az már szerez is pontot de, ez a korral elmúlik.)
Talán így arányosak a pontok és segítik az utánpótlás korú játékosok előrejutását. Még
elgondolkoztató tényező lehetne az, hogy egy játékos egyik évről a másikra ne tűnjön el. Ez
úgy oldható meg, hogy az új ranglista pontszámításakor egy játékos a pontok összesítésekor
az előző évben szerzett pontok negyedét megtartja. (max 4x2048=8192 (területi ranglista
verseny) + 1x3102 (csb) + 1x 3072 (OB) Eddig 14366 + 3680 (előző évi negyede1000 pontig
figyelembe véve) = 17958 pont. Ha nem indul 1 évig, akkor is fent marad a ranglistán 4489
ponttal és kap kiemelést, nem kell erőszakkal besorolni. A külföldi állampolgárságú játékosok
is induljanak rendszeresen a magyar versenyrendszerben és szerezzenek nyugodtan pontokat.
Ezeken kívül rendezett nyílt versenyek nem ütközhetnek a versenyrendszer eseményeivel. Az
év végi világranglistás pontotok a fenti kimutatás szerint arányosítva hozzáadódnak a hazai
versenyeken szerzett pontokhoz
További kidolgozást igényel a különálló páros ranglista és a csapat meccseken játszott
párosok értékének a megjelenítése.
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A táblázat a versenyszámok időbeosztását és az induló korosztályokat tartalmazza:
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Verseny időbeosztása:
A versenyszámok időbeosztása így néz ki a táblázat alapján:

9,00

U12

11,00

U14

13,00

• indulók: U12
Veterán 65-69
• indulók: V65-69; V70-74; V75-

• indulók: U14; U12
Veterán 60
• indulók: V60-64; V65-69; V70-74
Veterán 75
• indulók: V75U18 páros
• indulók: U18
Veterán 50-59 páros
• indulók: V50-59

U18

• indulók: U18; U14; U12
Veterán 50
• indulók: V50-59; V60-64; V65-69
Veterán 70
• indulók: V70-74; V75U21 páros
• indulók: U21
Veterán 40-49 páros
• indulók: V40-49

15,00

U21

17,00

Felnőtt

19,00

• indulók: U21; U18; U14; U12
Veterán 40
• indulók: V40-49; V50-59; V60-64; V65-69
Veterán 70-74 páros
• indulók: V70-74; V75-

• indulók: U18; U21; felnőtt; V40-49; V50-59
U14 páros
• indulók: U14; U12
Veterán 60-64 páros
• indulók: V60-64
Veterán 65-69 páros
• indulók: V65-69; V70-74; V75-

Felnőtt páros
•

indulók: U18; U21; felnőtt; V40-49; V50-59

Dobr
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Versenynaptár tervezet:
Kiegészítésképpen egy versenynaptár tervezet. Így talán elég konkrét, és látható az egyéb
versenyekre hagyott szabad hétvége. A sok halasztás pedig 1-3-5 hétre előre hozható és
halasztható, ha ütközés van. A "ranglista versenyek" pedig beilleszthetők a megfelelő
egyenletességgel. Munkát jelent, de talán ennyi anyaggal már valamennyivel kevesebbet.
Hétvégék fiktív versenynaptárhoz Augusztus 1 - től:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)

üres
üres
üres
üres
1 területi verseny bejátszás
1 bajnoki forduló
1 Területi verseny Selejtező
2 bajnoki forduló
1 Területi verseny Döntő
3 bajnoki forduló
Regionális Egyéni Bajnokság
4 bajnoki forduló
üres
5 bajnoki forduló
2 területi verseny bejátszás
6 bajnoki forduló
2 Területi verseny Selejtező
7 bajnoki forduló
2 Területi verseny Döntő
8 bajnoki forduló
KARÁCSONY
ÚJÉV
üres
9 bajnoki forduló
üres
10 bajnoki forduló
Országos Bajnokság bejátszás

28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)
47.)
48.)
49.)
50.)
51.)

11 bajnoki forduló
Országos Bajnokság Selejtező
12 bajnoki forduló
Országos Bajnokság Döntő
(Ettu kötött időpont)
13 bajnoki forduló
Városi Egyéni Bajnokság
14 bajnoki forduló
HÚSVÉT
15 bajnoki forduló
3 területi verseny bejátszás
16 bajnoki forduló
3 Területi verseny Selejtező
17 bajnoki forduló
3 Területi verseny Döntő
18 bajnoki forduló
üres
19 bajnoki forduló
üres
20 bajnoki forduló
4 területi verseny bejátszás
21 bajnoki forduló
4 Területi verseny Selejtező
22 bajnoki forduló
4 Területi verseny Döntő

52.) üres

A közbülső üres hétvégéken lehet rendezni az országos körversenyeket. (TOP 12 és TOP 20)
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Adatbázis kialakítása
A ranglista-kialakítással szemben vannak sportági elvárások, melyeket a lehető
legegyszerűbbre kell szabályoznia az elnökségnek. Legyen egyszerű a pontok összeadása
miatt. A játékosokat az engedélyszám azonosítja. Adatfelvitel igazodjon a sportági
jegyzőkönyvekhez (meccslap, versenyjegyzőkönyvek)
Az adatbázis feltöltő felületét kell elágazásokra bontani (Moatsz honlap regisztrált tagjai
belépés után több menüpontot is elérnek, mint egy mezei látogató) Regisztráció +
látogatottság-nyilvántartás eladható reklámhordozója a sportágnak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Honlap építője / tárhely tulajdonos
Adatbázis építő (jogosultságkezelő)
Adatbázis szerkesztő/módosító (hibás feltöltések javítója)
Adatbázis feltöltés ellenőrző (fő versenybíró)
Adatbázis feltöltő (a területi biztosok ellenőre)
Adatbázis feltöltő korlátozva a saját területére / két régiójára (területi biztos + a
helyettese, egy területi biztos a másik helyettese, de ketten egymást nem
keresztezhetik)
7. Adatbázis feltöltő regionális bajnokságra és versenyekre
8. J Mindig kell egy tartalék J
9. Regisztrációval plusz menüpontok láthatók (részletes bajnoki eredmények,
meccslapok, versenyjegyzőkönyvek, versenyre való nevezés lehetősége.)
10. Látogató regisztráció nélkül
1-7 admin-jog különböző erősségű és lefelé való rálátással bír.
Egyéni versenynél minden terület adatbeviteli formája egyforma. Egyenes kieséses tábla,
illetve csoportok. Kitölti a táblát (engedély szám, és megkapja ellenőrzésként a nevet és a
klubbot. Ha valami eltér, jelenti. Ha a rendszer nem aktuális a 3. adatbázis módosítónak kell
javítania, ha a játékos nem „frankó”, akkor fegyelmivel eltiltás.)
7 szint - bejátszó és CSB 4. liga (regionális versenybíró)
6 szint – 7 szint + selejtező és csb 3. liga (Területi biztos)
5 szint – 6 szint + döntő és csb 2. liga (név nélkül)
4 szint – 5 szint + csb 1 liga (név nélkül)
3 szint – 4 szint + fenti jogosultságok (név nélkül - név nélkül)
2 szint – 3 szint + fenti jogosultságok (Honlap szerkesztő)
1 szint – 2 szint + fenti jogosultságok (Moatsz jogi képviselője – Főtitkár, vagy megbízottja,
de semmiképpen sem az alatta lévők közül valaki)
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