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Ez a szabályzat összefoglalja a tudni- és tennivalókat a játékosok, a versenyrendezők és a versenybírók 

számára. Az általunk, vagy közreműködésünkkel rendezett versenyeken ezt a versenyszabályzatot 

alkalmazzuk, és ezt kérjük más rendezőktől is. 

 

1. RÉSZVÉTEL 
 

a) Játékengedély 

A 2004. évtől szenior játékosoknak nem kell játékengedélyt kiváltaniuk. Ugyancsak nem kötelező a 

versenyen történő induláshoz a versenyengedély kiváltása, de versenyengedély kiváltható. Ennek 

igénylési feltétele, hogy a tag igazoltan befizesse az aktuális éves tagdíjat, valamint a versenyengedély 

adminisztrációs költségét. A versenyengedély tartalmazza: 

- a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, 

- a versenyrendszer megnevezését, 

- a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

- a versenyengedély érvényességi idejét, 

- a versenyengedély nyilvántartási számát, 

- a versenyengedély kiállításának dátumát, 

A versenyengedély aktuális díját az SZTSZ, a weblapján teszi közzé.  

A kiadott versenyengedély azonnali hatállyal visszavonható, ha igazoltan visszaélésszerű használat 

történik. 

Amennyiben igazolhatóan visszaélésszerű használat történik, a visszaélést elkövető tag 5 évig nem 

kaphat ismételten versenyengedélyt. Amennyiben ismételten igazoltan visszaélésszerű használat 

történik, az érintett SZTSZ tag részére többet versenyengedély nem állítható ki.  

Visszaélésszerű használatnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha hatósági ellenőrzés alapján 

kiderül, hogy az SZTSZ által kiadott versenyengedélyt nem a teniszsport gyakorlása, hazai és ITF 

versenyekre történő felkészülés, edzés érdekében használják, hanem más, például edzőterem, fitnesz, 

uszoda sportlétesítmény stb. igénybevételére veszik igénybe.  

Amennyiben a versenyengedély visszavonásra kerül, akkor a Sport tv. 3.§.(6)bek szerint erről az SZTSZ 

Elnökségének hoz határozatot. E határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az érintett tag 

panaszt nyújthat be a sportszövetség Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 

napon belül az Elnökség nem ad helyt – törvény erejénél fogva - a kérelmező a sportszövetség 

határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel 

a Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat. Az SZTSZ tagok tudomásul veszik, hogy önmagában a 

tagsági jogviszonyuk egyben a választottbírósági alávetési nyilatkozatnak is minősül a 

versenyengedélyekkel kapcsolatos ügyekben a Sportról szóló 2004.évi I.tv. 47.§. alapján. 

A versenyengedélyekkel kapcsolatos személyes adatok védelméről az SZTSZ Elnöksége gondoskodik. 
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b) Életkor 

Az egyes korcsoportok versenyszámaiban azok vehetnek részt, akik az adott kort a verseny évében 

betöltik. Idősebbek a fiatalabbak között indulhatnak, fiatalabbak az idősebbek között nem 

versenyezhetnek. 

c) Állampolgárság 

Az országos bajnokságokon magyar állampolgárok és magyarországi letelepedési engedéllyel 

rendelkező külföldiek indulhatnak. A rendezőknek joguk van arra, hogy a részvételi jogosultság - 

születési év, állampolgárság, stb. - igazolására hatósági okirat (személyi igazolvány, útlevél, stb.) 

bemutatását kérjék. 

d) Egészségi állapot 

A részvétel egészségügyi szempontból az egyének saját felelősségére történik. Az SZTSZ, a saját 

sportszövetségi versenyrendszerén belül meghirdetett, versenynaptárában szereplő minden hazai és 

a hazai rendezésű nemzetközi (ITF) versenyen gondoskodik orvosi felügyeletről. Sem az SZTSZ, sem a 

versenyrendezők nem vállalnak felelősséget az esetleges sérülésekért. Javasolt a mérkőzések előtti 

alapos bemelegítés, megfelelő felszerelés (pl. sapka) és bő folyadék fogyasztása.  

e) Nemenkénti versenyzés 

Nők a férfi versenyszámokban, férfiak a női versenyszámokban nem vehetnek részt, ellenkező esetben 

a versenyszámot töröljük. 

f) A játékosok terhelése 

Azokon a versenyeken, melyeken 3 versenyszámban - egyes, egynemű páros, vegyes páros - lehet 

indulni, csak azok vehetnek részt, akik vállalják egy napon mindhárom számban a játékot. A játékosok 

nem kötelezhetőek 3 mérkőzést egy napszakban lejátszani lejátszani. El kell kerülni egy napon két 

egyes mérkőzés lejátszását. Egyesben az elődöntő és a döntő csak indokolt esetben játszható 

ugyanazon a napon. Ha a nevezők száma, vagy a kedvezőtlen időjárás miatti időhiány mindenképpen 

szükségessé teszi, akkor a verseny első fordulóiban lehet két rövidített egyes mérkőzést játszatni. 

Javasoljuk a versenyrendezőknek, hogy háromnapos vagy rövidebb verseny esetén csak két számban 

engedélyezzék az indulást, ezt azonban a versenykiírásban rögzíteni kell. 

ITF versenyeken a Nemzetközi Szövetség előírásait kell használni. 

g) Mobiltelefon 

A versenyzőknek pályára lépés előtt kötelező kikapcsolniuk a mobiltelefonjukat. Fedettpályás 

versenyen a közönség figyelmét is fel kell hívni a mobiltelefon kikapcsolására. 

 

2. NEVEZÉS 
 

a) Forma 

A versenyekre nevezni írásban (postai levél, e-mail, fax) kell. Az ITF versenyekre a Magyar Bajnokság 

kivételével az ITF-nél kell nevezni az IPIN oldalon. 

b) Tartalom 
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A nevezésnek tartalmaznia kell: teljes név, születési dátum, verseny neve, versenyszám, telefonszám, 

e-mail cím, a versenyengedély sorszáma (amennyiben a játékos rendelkezik vele), speciális kérések.   

A nevezéseket a versenykiírásban szereplő címre, az előírt határidőig kell elküldeni. Határidő után 

érkező nevezést a rendezőség nem fogad el. 

c) Páros partner 

A játékosok igyekezzenek a versenyek előtt páros partnert keresni. Megállapodás esetén mindkét 

játékosnak neveznie kell. 

Pár nélküli nevezés esetén a sorsolási bizottságnak törekednie kell közel azonos játékerejű partnert 

kijelölni. Ha valaki nem fogadja el az így kijelölt partnert, úgy az adott versenyen semmilyen 

versenyszámban nem vehet részt. 

d) Lemondás 

Amennyiben egy szenior versenyre benevezett játékos a sorsolás nyilvánosságra hozatala után 

visszalépéséről dönt, csak abban az esetben indulhat ezt követően szenior versenyen, ha befizeti a 

Szövetségnek a lemondott verseny nevezési díját. Ezen nevezési díjakat a Szövetség átutalja a verseny 

rendezőjének. A fenti fizetési kötelezettség alól felmentést kap az a játékos, aki egészségügyi 

problémák miatt mondja le a versenyt és ezt a tényt hivatalos orvosi igazolással bizonyítja a Szövetség 

felé. 

Körmérkőzéses tábla esetén egy mérkőzés önkényes feladása a játékos versenyszámból való 

automatikus kizárását és a már elért eredményeinek törlését jelenti. 

 

3. SORSOLÁS 
 

A kiemelések célja az, hogy a kieséses versenyeken a magasabban rangsoroltak ne “idő előtt” 

kerüljenek szembe egymással. Az erősorrend meghatározásának alapja hazai versenyeknél az aktuális 

hazai rangsor. A kiemeltek számát a nevezők számától függően a következők szerint kell meghatározni: 

 

8 fős táblánál 2 kiemelt 

16 fős táblánál max. 4 kiemelt 

24 fős táblánál max. 6 kiemelt 

32 fős táblánál max. 8 kiemelt 

48/64/128 fős táblánál max. 16 kiemelt 

Az egynemű és a vegyes párosoknál a kiemelést a játékosok rangsor szerinti pontszámainak összegzése 

alapján kell elvégezni. 
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4. VERSENYPROGRAM 
 

a) Korcsoportok 

Versenyszámok a következő korcsoportokban rendezhetők: 

Férfiak: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 

Nők: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 

b) Összevonás helyett körmérkőzés 

A rendező 8-nál kevesebb nevező esetén - az ITF irányelvei alapján - körmérkőzéses lebonyolítást 

alkalmaz. 

c) Vígaszverseny 

Javasoljuk a vígaszversenyek megrendezését, az első mérkőzést játékkal elveszített játékosok részére. 

 

5. LEBONYOLÍTÁS 
 

a) Rendszer 

A versenyszámok lebonyolítási rendszere általában egyenes kieséses vagy körmérkőzéses. Minden 

mérkőzés két nyert játszmáig tart (6:6 után tie-break). 

Ha időhiány vagy egyéb okok miatt rövidebb játékidőre van szükség, úgy a mérkőzéseket a táblán a 

legjobb 8-ba jutásig egy nyert - 8 játékig tartó - játszmáig lehet játszani, 8:8 után döntő játékkal. (Érmes 

helyezésért két nyert játszma.) 

Lehetőség van a döntő játszma helyett döntő játékot (tie-break) alkalmazni, de a versenykiírásban 

szerepeltetni kell, illetve, - ha abból kimaradt - a helyszínen a játékosokat tájékoztatni kell. 

Az új ITF szabály szerint a tie-break térfélcseréje az első pont után, majd négy pontonként történik. 

 

 

b) Időpont-kívánságok 

A játékosok kötelesek a verseny teljes időtartama alatt a Játékrend szerinti időben játékra készen állni. 

A játékidőre vonatkozó kívánságok nem akadályozhatják a rendezést, ezért a versenybírónak jogában 

áll minden ilyen kívánságot elutasítani. 

Versenyeinken játékrend készül, mindenkinek lehetősége van a tájékozódásra. 

A rendezők a játékrendben esetleges változásait folyamatosan közzéteszik. 

c) Várakozási idő 
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A pályára szólítás és a mérkőzés megkezdése közötti várakozási idő maximum 15 perc. A versenybíró 

köteles kizárni a versenyből azt a játékost, aki a 15 perc leteltével játékra kész öltözékben nem 

jelentkezik nála. 

d) Bemelegítés 

A mérkőzések előtti bemelegítés, ütögetés időtartama legfeljebb 5 perc. 

e) Pihenő 

A játék az első adogatástól kezdve a mérkőzés befejezéséig legyen folyamatos, a következő 

kikötésekkel összhangban: 

Ha az első adogatás hiba, a második adogatást az adogatónak haladéktalanul el kell végeznie. A 

fogadónak az adogató ésszerű ritmusában kell játszania és a fogadásra késznek kell lennie, amikor az 

adogató kész az adogatásra.  

Páratlan számú játék végén, térfélcserekor, legfeljebb 90 másodperc telhet el a labda játékon kívül 

kerülésének pillanatától addig a pillanatig, amíg a labdát a következő játék első pontjáért megütik, 

kivéve bármely játszma első játékának végét, amikor a játékosok pihenő nélkül haladéktalanul térfelet 

cserélnek.  

A játszmák végén, tekintet nélkül az eredményre, 120 másodperc pihenő idő áll a játékosok 

rendelkezésére. A pihenő után, ha a játszma páros számú játékkal ér véget (pl. 6/4), nem lesz 

térfélcsere. A döntő játszma előtt bármelyik játékos kérhet 10 perc pihenőt, és ezt az időt nem kötelező 

a pályán tölteni. 

A játékot nem szabad felfüggeszteni, elhalasztani vagy megakadályozni abból a célból, hogy a 

versenyzőt képessé tegyük ereje, fizikai erőnléte visszanyerésére, vagy hogy pihenhessen. 

Minden, a játék során bekövetkezett sérülés esetében a játékvezető az esetre egyszeri 3 perc ápolási 

időt engedélyezhet. 

Ha a játékosnak az egyes mérkőzés után még játszania kell, jogosult előtte pihenőidőt igénybe venni. 

Ennek időtartama 2 játszmás egyes mérkőzés után 45 perc, 3 játszmás egyes mérkőzés után 60 perc. 

Páros mérkőzés után 30 perc tisztálkodási, egészségügyi idő vehető igénybe. 

f) Mérkőzés után 

Ha erről a rendezőség nem gondoskodik, a játékosok kötelesek a mérkőzés után a pályát rendbe tenni 

és a mérkőzés, illetve a pálya rendbetétele után a pályát azonnal elhagyni. Ha játékvezető nélkül 

játszottak, úgy a győztes köteles a labdákat a versenybírónak azonnal átadni és az eredményt 

bemondani. 

6. DÍJAZÁS 
 

Általában a versenyszámok helyezettjei kapnak díjat vagy tárgyjutalmat. 

 

 



 
7 

7. RANGSOR SZÁMÍTÁS 
 

a) Magyarországi versenyek kategorizálása 

A magyarországi szenior tenisz versenyeket az alábbiak szerint kategorizáljuk: 

• Nemzetközi ITF versenyek 

ITF S700 (korábban: ITF Grade A) kategóriába tartozik keszthelyi Nemzetközi Bajnokság 

ITF S400 (korábban: ITF Grade 1) kategóriába tartozik a Római Kupa Fedettpályás Bajnokság és a 

Fedettpályás Nemzetközi Magyar Bajnokság (Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny) 

ITF S200 (korábban: ITF Grade 2) kategóriába tartozik az Országos Bajnokság Gulyás István Emlékére 

ITF S100 (korábban: ITF Grade 4) kategóriába tartozik a Szent István Napi Teniszverseny (Balatonfüred) 

• Hazai versenyek 

3 fő szempontot vettünk figyelembe: 

- résztvevőkre vonatkozó szempontok (maximum 60%) 

- infrastrukturális szempontok (maximum 25%) 

- versenyrendezési szempontok (maximum 15%) 

Ennek alapján 4 kategóriát határoztunk meg. 

1. kategória 

- résztvevők száma 150 fő felett, a magyar ranglista első 10 helyezettje 

közül legalább 20 fő indul az összes kategóriában 

- a pályák száma 6-nál több, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmények kiválóak 

- gördülékeny lebonyolítás, pontos bírói jelentés 

2. kategória 

- résztvevők száma minimum 100 fő, a magyar ranglista első 10 helyezettje közül legalább 15 fő indul 

az összes kategóriában 

- a pályák száma 4-6 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmények jók 

- bírói közreműködés, jelentés jó 

3. kategória 

- résztvevők száma 50-100 fő között, a magyar ranglista első 10 helyezettje közül legalább 10 fő indul 

az összes kategóriában 

- a pályák száma kevesebb, mint 4, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmények megfelelőek, 

- bírói közreműködés, jelentés elfogadható színvonalú. 

4. kategória 
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- résztvevők száma 50 főnél kevesebb, a magyar ranglista első 10 helyezettje közül legalább 5 fő indul 

az összes kategóriában 

- a pályák száma 2-4 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmények gyenge színvonalúak. 

- bírói közreműködés, jelentés elfogadható színvonalú. 

A meghirdetett kategóriák a Szövetség elnökségének döntése alapján, a felsorolt szempontok 

figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

b) A szerezhető magyar ranglistapontok feltételei 

Egy játékos magyar ranglistapontokat a hazai versenytáblán elért helyezések (táblapontok) alapján, 

továbbá a megszerzett ITF pontok révén szerezhet. A játékos által szerzett ranglistapontok közül a 

hazai versenyek és a nemzetközi ITF versenyek összes, az utolsó 104 héten belül szerzett pontszáma 

számít bele a játékos ranglista helyezésébe. Hazai versenyeken az első vesztett mérkőzés után is jár 

táblapont. Vígaszversenyen a játékosok nem kapnak táblapontot, csak vígaszdíjat. Páros versenyeken 

a szerzett táblapontok a játékosokat külön-külön illetik meg. Minden játékost a saját korcsoportjába 

kell rangsorolni. 

Kiemelések 

A magyarországi ITF versenyek kiemelésénél kötelező az érvényes ITF világranglista helyezettjeit 

figyelembe venni. A versenyrendezőnek azonban lehetősége van olyan komoly versenyzői múlttal 

rendelkező játékosok kiemelésére is, akik nem rendelkeznek ITF ranglista helyezéssel. A zárt magyar 

bajnokságon (S200) a kiemelés a magyar rangsor szerint történik. 

Hazai versenyen szerezhető táblapontok 

 1. 2. 3-4. 5-8. 9-16. 17-32. 33-64. 

OB 400 280 190 120 80 40 20 
HUN 1 200 140 90 60 40 20 10 
HUN 2 75 50 35 25 15 8 4 
HUN 3 50 40 30 20 10 5 3 
HUN 4 40 30 20 10 5 3 1 

 

Az OB esetében nem az ITF által adott pontokat vesszük figyelembe, hanem a hazai pontozást. 

 

 

 

Nemzetközi (ITF) rangsor 

A hivatalosan közzétett ITF ranglistát mindig az utolsó 52 naptári hét ITF verseny eredményei alapján 

állapítják meg és hetente teszik közzé. Az ITF ranglistába a játékos utolsó 52 hétben elért legjobb 4 

eredményét számítják be. 

A nemzetközi (világ) ranglistapontok megszerzésével, és a ranglistakészítéssel kapcsolatos szabályok a 

Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) szenior oldalán olvashatók. 

Néhány alapvető szabály: 
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2011-től egyes és páros számokban is lehet az ITF versenyeken pontot szerezni, és egyes, valamint 

páros és vegyespáros rangsor készül. 

Egy játékos mindaddig nem kap pontot, amíg meg nem nyer egy fordulót. 

Ha a játékosnak van ellenfele, de az nem áll ki (az eredmény “w.o.”, azaz “walk over”, magyarul “játék 

nélkül”), akkor a továbbjutás mérkőzés nyerésnek számít (kap a játékos pontot). 

Ha egy játékos úgy jut tovább, hogy nem kap ellenfelet (az ellenfél helyére “bye” bejegyzés kerül), 

akkor az nem számít mérkőzés nyerésnek (nem kap a játékos pontot). 

Pontot kétféle módon lehet szerezni: 8 vagy nagyobb egyenes kieséses táblán, vagy 8-nál kevesebb 

résztvevő esetén körmérkőzésen elért eredmények alapján. Ha 8-nál kevesebb a résztvevők száma, 

akkor 3-5 játékos esetén 1 csoportban, 6-7 játékos esetén két csoportban kell a körmérkőzéseket 

lejátszani. 7 játékos esetén egy hármas és egy négyes csoportot kell kialakítani úgy, hogy a nagyobb 

létszámú csoportban kapjon helyet a magasabb rangsorral rendelkező játékos. Két csoport esetén a 

csoportelsőknek egymással is kell játszaniuk a helyezésért. 

Nemzetközi versenyeken szerezhető pontok 

ITF pontszámok egyenes kieséses versenyeken 

 1. 2. 3-4. 5-8. 9-16. 17-32. 33-64. C-W C-RU C-SF C-QF 

World Champ 1600 1100 800 550 375 220 130 125 80 50 30 
Seniors 1000 1000 700 500 330 210 140 75 75 50 35 20 
Seniors 700 700 500 330 210 140 75 35 35 27 20 0 
Seniors 400 400 280 190 120 80 40 0 25 17 10 0 
Seniors 200 200 140 90 60 40 20 0 20 15 10 0 
Seniors 100 100 70 45 30 20 10 0 15 10 0 0 

 

Amennyiben a kátékos w.o. útján nyeri az első mérkőzését, majd a második mérkőzését elveszíti, és 

játszik vígaszágon, a főtáblán az első mérkőzéséből származó pontjait elveszíti.   

ITF pontszámok körmérkőzéses versenyeken 

 1. 2. 3-4. 5-7. 

World Champ 1600 1100 800 550 
Seniors 1000 1000 700 500 330 
Seniors 700 700 500 330 210 
Seniors 400 400 280 190 120 
Seniors 200 200 140 90 60 
Seniors 100 100 70 45 30 

 

Körmérkőzéses versenyszámok esetén pontot csak akkor kap egy játékos, ha legalább 1 mérkőzést 

nyert. A teljes pontszámot csak akkor kapja meg, ha a játékos legalább 2 mérkőzést nyert. 

Ha a játékos csak egy mérkőzést nyert, akkor a pontoknak csak 50%-át kapja meg. 

Korosztályok: 

- Férfiak: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 

- Nők: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 
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Bármely korosztályban való részvételhez a játékosnak az adott év a decemberi 31-ig be kell töltenie a 

minimális életkorhatárt. 

Egy játékos egynél több korosztályban is játszhat, ha a szabályok megengedik, és ezért egynél több 

korosztály rangsorában is szerepelhet. 

Korosztályból való átlépés a következő korosztályba 

Minden játékos, aki egy idősebb korosztályba lép, minden ranglista pontot magával visz. Ezeket a 

játékosokat „BIS” jelöléssel látják el a rangsorban. A játékosokat addig ’BIS’ jelöléssel látják el, amíg a 

rangsoruk már nem tartalmazza az előző korosztályon elnyert pontokat. 


