
 

36. Toyota Országos Orvos Teniszbajnokság 

versenykiírása 

A verseny helyszíne: Park Teniszklub (1114, Bp. Fadrusz u.1.) 

A verseny időpontja: 2021. június 25-27. 

Rendező: Magyar Orvos Teniszezők Társasága 

A meghívott versenybíró neve: Droppa Erika Tel.: 06-30-933-6347 

A verseny szervezéséért felelős: Kollár László Tel.: 06-30-415-1174 

Jelentkezés: 2021-ben a nevezés online történik, a www.orvostenisz.hu oldalon keresztül. 

Kérdés esetén kérjük, forduljon a szervezésért felelőshöz, vagy írjon az 

orvostenisz@mail.com címre. 

Egyéni számokra a jelentkezési határidő 2021. június 18. 24.00. 

A nevezésekről minden versenyző e-mailes visszajelzést kap, külön ellenőrzésre szolgáló 

lista már nem lesz. 2021. június 22-én a táblák és várható kezdési időpontok felkerülnek a 

honlapra (www.orvostenisz.hu), amit mindenki megnézhet és a Teniszklubba érkezését 

megtervezheti. 

A megelőző online jelentkezés mellett helyszíni jelentkezés CSAK PÁROS és CIVIL 

számokra lehetséges PÉNTEKEN 15.00-ig. 

Regisztráció és a versenybírónál lejelentkezés a helyszínen, az ELSŐ mérkőzés előtt 

legalább 30 perccel szükséges. 

A csak párosban indulók pénteken (június 25.) 15.00 óráig írhatnak alá. 

Kezdés és ünnepélyes megnyitó: pénteken 10.30 órakor! 

Versenyszámok: 

 Férfi nyílt „profi”, Ffi nyílt „amatőr”, F40+, 45+, 50+, 55+, 60+,65+, 70+, 75+, 80+ 

 Női nyílt, N40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+,  

 Orvos férfi páros nyílt, FP45+, 55+, 65+, 70+, 75+, 80+ 

 Orvos női páros nyílt, NP45+, 55+, 65+, 70+, 75+ 

 Orvos vegyes páros nyílt, VP45+, 55+, 65+, 70+, 75+ 

 Medikus férfi nyílt 

 Medikus női nyílt 

 „Civil” női egyéni, ffi egyéni, páros, vegyes páros 

 

 

http://www.orvostenisz.hu/
mailto:orvostenisz@mail.com


Nevezési és versenyszabályok: 

1. Az orvos páros és vegyes páros versenyszámokban csak orvosok nevezhetnek. Nem-

orvos házastársakkal és nem-orvos szülőkkel, gyermekekkel a civil kategóriában van 

lehetőség indulni.  

2. Nem-orvos családtagok és a szponzorok képviselői a „civil” kategóriában: női, ffi, és 

létszámtól függő gyermek, illetve páros számokban nevezhetnek. 

3. 2018-tól a teniszverseny keretein belül medikus hallgatók részére is bajnokságot 

szervezünk. A medikusok egyéni versenyszámokban mérethetik össze játéktudásukat 

egymással, de orvosi diplomával rendelkező nagyszülővel, szülővel, testvérrel 

nevezhetnek a civil páros versenyszámra is. 

4. Minden résztvevő legfeljebb 3 számban indulhat (max. 2 egyéni és 1 páros), plusz 

lehetőség van vigaszversenyben részt venni.  

5. Az egész országot felölelő orvos teniszverseny mottója a „sportszerű küzdelem és 

barátság”. Ennek kihangsúlyozására ún. „Fair play” díjat indítunk. A Bajnokság „Fair 

play” díjára minden játékos az ellenfele vagy a nézők által nevezhető a 

versenybírónál. A díjra nevezést indokolni kell, a díj odaítéléséről a Szervezőbizottság 

és a versenybíró dönt. 

6. A pályára szólítás utáni késés esetén 10 percenként 1 game levonás adható! 

7. A korcsoportok kialakítása a World Medical Tennis Society (WMTS) ajánlása szerint 

történik. (Ezáltal a Magyar Bajnoki címek kompatibilisek lesznek a WMTS 

kategóriákkal, így az Orvos Tenisz Világbajnokságon indulóknál az esetleges anyagi 

támogatás feltételeit egyértelműen meg lehet majd határozni.) 

8. A meccsek fő szabály szerint 2 darab 4-es nyert szettig tartanak, ahol a döntő szett 

egy 10-es match tie-break. 

9. A férfi amatőr versenyben a résztvevők számától függően 4-es és 3-as csoportokat 

képeznénk a legjobb 8, vagyis a negyeddöntők kialakulásáig. A csoportmeccsek 1 

darab 6 gémig tartozó mérkőzések. (Mivel így legalább 2 vagy 3 mérkőzést tud 

játszani mindenki, így ebben a versenyszámban vígaszág nem kerül megrendezésre.) 

10. Aki két egyéni számba nevez be, számoljon azzal, hogy a verseny időbeli 

lebonyolíthatósága érdekében a pihenő ideje akár 10 percre is korlátozódhat két 

egyéni meccs közben. 

11. Kevés jelentkező esetén korcsoportokat összevonhatunk, párosok esetén korhatárokat 

- előre kihirdetve - ésszerűen módosíthatunk. 

12. Aki hoz olyan orvos kollégát a versenyre, aki az elmúlt 5 évben nem vett részt a 

bajnokságon, 50%-kal csökkentett nevezési díjat kell fizetnie. 

13. Minden egyéni első körben kiesett versenyző nevezhet vigaszágra (kivéve férfi 

amatőr, lásd fentebb)! 

14. A nevezési díjból 10% kedvezményt kapnak a MOSE (Magyar Orvosok 

Sportegyesülete) aktív tagjai (élő tagság, belépés a regisztrációt megelőző 

időszakban). 

Társasági program: A verseny "péntek estéjén" a szokásoknak megfelelően közös vacsorát 

tervezünk, melyre szervezési okokból kérjük előre regisztrálni! Ezen vacsora közgyűlésként 

is szolgál, ahol a társaságot érintő aktuális ügyek is megbeszélésre kerülnek, így mindenkit 

ösztönzünk a részvételre! A járványügyi helyzet miatt, amennyiben az időjárás nem szól 

közbe, a verseny helyszínén szabadtéren tervezzük az összejövetelt! 

Díjazás: A győztesek és a helyezettek kupa vagy érem és tárgyjutalomban részesülnek. 



Nevezési díjak 

Elő-regisztrációs időszakban a nevezés a díj átutalásával lesz érvényes – a díjat átutalással 

lehet teljesíteni. Normál regisztrációs időszakban lehetőség van a helyszíni fizetésre is! 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81083484 

Kedvezményezett: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület 

Pénzintézet: ERSTE BANK 

Megjegyzés – kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntessék fel a JÁTÉKOS nevét! 

Amennyiben a nevezés visszavonásra kerülne, úgy csak a 2021. június 20-a előtt történő 

visszamondások díját tudjuk visszautalni. 

 

ELŐ-

regisztráció 

2021.06.01-ig 

Normál regisztráció 2021.06.01. és 2021.06.18. 

között 

EGYÉNI 
versenyszámokban 

6.000 Ft/fő 
8.000 Ft/fő 

   
PÁROS versenyszámokban 3.000 Ft/fő  4.000 Ft/fő  

70 éves kor felett, illetve medikusoknak 

egyéni versenyszám 4.000 Ft/fő 5.000 Ft/fő  

páros versenyszám 2.000 Ft/fő 2.500 Ft/fő 

Aki 5 éve nem játszott játékost hoz (annak, aki javasolja a játékost) 

egyéni versenyszám 3.000 Ft/fő 4.000 Ft/fő  

páros versenyszám 1.500 Ft/fő 2.000 Ft/fő  

MOSE (Magyar Orvosok Sportegyesülete) tagság esetén 20% kedvezmény a nevezési díjból! 

   A péntek esti vacsora díja átutalás esetén 4000 Ft/fő; helyszíni rendelés és fizetés esetén 5000 

Ft/fő. 

CIVIL: páros 2000/fő; egyéni 3000/fő 

Budapest, 2021. április 16. 

Dr. Pethes Ákos 

MOTT elnök 

 


