
Közép-dunántúli régióvezetői beszámoló a 2022-es évről

1 A régióban lévő megyei szövetségek alapszabályszerű működésének figyelemmel 
kísérése:
A Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetséget sikerült újjáalakítani év közben, az elnökség
megkezdte a munkát, a kommunikáció ideális.
A Komárom-Esztergom megyei szövetséggel sikerült helyreállítani a kommunikációt, 
a szabályosság elérése folyamatban van.
A Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség év közben visszakapta az 
önrendelkezését, az alapszabályszerűség elérése folyamatban. A kommunikáció 
lehetne ideálisabb.
Miután többé-kevésbé sikerült a kapcsolattartást és a működést is nagyságrendileg 
mindenhol helyreállítani, s a megyei 1. osztályú csapatbajnokság is egyre jobban 
közelít az ideálishoz, a következő lépés a megyei ranglistaversenyek beindíttatása, 
esetleg összevont szakmai programok.

2 A régió megyei bajnokságainak helyzete:
Mindhárom megyében elindultak a megyei bajnokságok küzdelmei, mindannyian saját
felületen vezetik a bajnokságokat. A szabályosság terén előrelépések történtek Fejér és
Komárom-Esztergom megyében, s némi visszalépés Veszprém megyében. 
Összességében mindhárom megye szabályossága nagyságrendileg egy szinten van. 
Mindegyik megyében van egy csapat, amely nem váltott ki megfelelő számú 
versenyengedélyt, ők sajnos rombolják a morált, ennek felszámolása folyamatban.

3 Régiós egyéni bajnokságok szervezése:
A régiós bajnokságokra adott keret meg lett szüntetve, emiatt nem került 
megrendezésre, ugyanakkor tervben van évente egy-egy felnőtt és utánpótlás 
ranglistaverseny megszervezése.

4 Az NB3-as bajnokság versenybírói feladatainak ellátása:
A bajnokság küzdelmei rendben zajlanak. A szabályokat a csapatok közel 100%-ban 
betartják, a mérkőzéseredmények időben felkerülnek. A sportszerűségi keretek sokat 
javultak, amiért köszönet a csapatvezetőknek. Az egyenlő feltételek közel adottak, 
egy-egy problémát még szeretnék országos szinten eszközölni.

5 Egyéb:
- Régiós honlap üzemeltetése atkd.hu domainnév alatt.
- Régiós női csapatbajnokság indult 3 csapat nevezésével.
- Részvétel régióvezetői és egyéb MOATSZ megbeszéléseken.

6 Javaslatok:
- Az igazságos és sportszerű keretekért többet kellene tenni, ez tizedeli legjobban a 
közösséget.
- A tavaszi sorsolás túl későn készül el, részben a nemzetközi szövetség végett, a 
csapatok nehezen tudnak így termet foglalni. A szezon második felét a fentiek és a 
fűtés okán is érdemes lenne legkorábban február közepén kezdeni. Addig lehetnének 
különböző szintű egyéni versenyek.



- A bajnokságok elnevezése továbbra is logikátlan, szerintem nem ér ennyit, hogy a 
szponzoroknak jobb színben tüntessük fel magunkat.
Számomra az alábbiak szerint lenne logikus:
Első osztály: Extraliga
Másodosztály: NB 2 (NB 1 helyett)
Harmadosztály: NB 3 (NB 2 helyett)
Negyedosztály: Régiós Bajnokság [Közép-Dunántúl] (NB 3 helyett)
- A csapatbajnoki kiírás pontosításra szorulna.

Pápa, 2023. március 01.
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