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2021. évi Versenyszabályzat 

Kategóriák, elütők 
 

 

 

Kategóriák, elütők 

a) Kategóriák meghatározása:  

● junior fiú:  azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én még nem

     töltötte be a 18. életévét 

● junior lány:  azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én még nem

     töltötte be a 18. életévét 

Junior korcsoportok (a versenykiírásban ettől el lehet térni) 

● U10 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 10. életévét 

● U12 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 12., de betöltötte a 10. életévét 

● U14 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 14., de betöltötte a 12.  életévét 

● U16 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 16., de betöltötték a 14. életévét 

● U18 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 18., de betöltötte a 16. életévét 

● U21 = azon junior fiú vagy lány játékos, aki január 1.-én még nem töltötte be 

a 21., de betöltötte a 18. életévét 

● Egy versenyen az alacsonyabb életkorkategória felső életkori határa 

megegyezik a felső életkori kategória alsó határával. Egy versenyen 

meghirdetett legalacsonyabb életkori kategóriának nincs alsó életkori határa. 

További feltételeket a versenykiírás tartalmazhat. 

 

● felnőtt férfi:  azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be az 55.  

életévét 

● felnőtt nő:  azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be az 50. 

életévét  

● mid-amatőr férfi:  azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be az 55.  

életévét 

● mid-amatőr női:  azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be az 50. 

életévét 

● szenior férfi:  azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte az 55. életévét, de még nem töltötte be az 65.  

életévét 
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● szenior női:  azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

betöltötte az 50. életévét, de még nem töltötte be az 65. 

életévét 

● masters férfi:   azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte a 65. életévét, de még nem töltötte be az 75.  

életévét 

● masters női:   azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte a 65. életévüket, de még nem töltötte be az 75.  

életévét 

● szuper masters férfi:  azon férfi nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

    betöltötte a 75. életévét  

● szuper masters női: azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-én már  

betöltötte a 75. életévét 

 

Tekintettel az esetlegesen eltérő nemzetközi gyakorlatra, nemzetközi verseny esetén 

ezektől a kategóriáktól el lehet térni. 

 

b) Minden játékos az adott év január 1-éig már betöltött életkorának megfelelő 

kategóriában kerül regisztrálásra, és egész évben ebben a kategóriában 

versenyezhet, kivéve az alábbi esetet: 

Az alapkategória megváltoztatására juniorok kivételével év közben is van 

lehetőség, ha a játékos betölti a korhatárt és a születésnapja után más 

kategóriába kerülne. A játékos az év folyamán, de legkésőbb a születésnapját 

megelőző 15. napig bezárólag dönthet arról, hogy kategóriát vált, vagy 

automatikusan megmarad az év elején megállapított kategóriában. A döntését 

postai úton írásban, vagy email-ben kell eljuttatnia az MGSZ-nek. Az MGSZ 

legkésőbb 15 napon belül átvezeti a kategóriaváltást, a változás az átvezetés 

napján lép hatályba. 

c) Az egyes kategóriákhoz tartozó alábbi elütőhelyek a klubversenyekre ajánlásnak 

tekintendők, azonban a Szövetségi, Ranglistaversenyek és Nyílt Bajnokságok esetén 

kötelező érvényűek. 

d) A korosztályok és az ajánlott elütők a következők:  

 

Junior kategóriák: 

U12 kategória:   

Fiú:  Női standard (piros) elütő 

Lány:  Női közeli (narancs), ennek hiányában női standard (piros) elütő 

 

U14 kategória:   

Fiú:   Férfi közeli (kék) elütő,  

Lány:   Női standard (piros) elütő 

 

U16 kategória:    

Fiú:  Férfi standard (sárga) elütő, a Nyílt Bajnokság esetén Férfi távoli 

(fehér) elütő 

Lány:   Női standard (piros) elütő, a Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék) 
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elütő 

 

U18 kategória:    

Fiú:  Férfi standard (sárga) elütő, Nyílt Bajnokság esetén Férfi távoli (fehér) 

elütő 

Lány:   Női standard (piros) elütő, Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék) 

elütő 

 

U21 kategória:   

 Fiú:  Nyílt Bajnokság esetén Férfi távoli (fehér) elütő 

Lány:  Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék) elütő 

 

Felnőtt Férfi, Mid-amatőr férfi kategória:  Férfi standard (sárga), Nyílt Bajnokság esetén 

Férfi távoli  (fehér) elütő 

 

Felnőtt Női, Mid-amatőr női kategória: Női standard (piros), Nyílt Bajnokság esetén Női 

távoli (kék) elütő 

 

Szenior férfi kategória: Férfi közeli (kék), Nyílt Bajnokság esetén Férfi standard (sárga) elütő  

 

Szenior női kategória: Női közeli (narancs), ennek hiányában női standard (piros) elütő, Nyílt 

Bajnokság esetén női standard (piros) elütő 

 

Masters férfi kategória:  Férfi közeli (kék) elütő 

 

Masters női kategória: Női közeli (narancs), ennek hiányában Női standard (piros) elütő 

 

Szuper Masters férfi:     Férfi közeli (kék) elütő 

 

Szuper Masters női:       Női közeli (narancs), ennek hiányában Női standard (piros) elütő 

 


