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1. A CsB célja
- a tollaslabdasport népszerűsítése;
- versenyzési lehetőség biztosítása a Szövetség tagjainak és egyéb,
budapesti csapatok részére a senior (+35 év) korcsoportban;
- a Budapest 2019/2020. évi Senior Csapatbajnoka cím eldöntése minden osztályban.
2. A CsB rendezője
Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége, E-mail: btlsz1960@gmail.com
Lebonyolító: BTLSz elnöksége
Versenybíróság: Sári László, Balogh László
3. A CsB helye

Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
1044 Budapest, Váci út 102.
Fővárosi Vízművek Sporttelep
4. A CsB ideje, a játéknapok
1. játéknap: 2019. november 23. szombat:

1000-1600:

1-2. osztály; 2, vagy 3 forduló

2. játéknap: 2020. március

1000-1600:

1-2. osztály; 2, vagy 3 forduló

14. szombat:

00

00:

3. játéknap: 2020. május

09. szombat:

10 -16

4. játéknap: 2020. május

23. szombat:

1000-1600::

1

1-2. osztály; 2, vagy 3 forduló
1-2. osztály; 2, vagy 3 forduló
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5. Nevezés
- Nevezni a btlsznevezes@gmail.com e-mail címre elküldött, mellékelt Nevezési lappal
lehet az 1., vagy 2. osztályba, a csapatban játszó (+35, azaz 35. életévet betöltött) játékosok
neve (év, hó, nap) szerint növekvő sorrendben való feltüntetésével.
A nevezések beérkezési határideje: 2019. november 08. péntek, 2400 óra.
Pótnevezés a nevezési határidőre már nevezett csapatok létszámának / játékosainak
változtatásához: Új Nevezési lapon, a „PÓTNEVEZÉS” szó és az új névsor kor-sorrend
szerinti feltüntetésével, a btlsznevezes@gmail.com e-mail címre elküldve lehet.
A pótnevezések beérkezési határideje: 2019. november 18. hétfő, 2400 óra.
- A pótnevezések alapján a módosított korsorrendeket közzétesszük a verseny kezdetekor.
- A csapatban a Pótnevezés határidejének lejárta után benevezett játékosok nem játszhatnak, versenyévad közben pótnevezés nincs.
- Egy csapat nevezési létszáma minimum 4 fő, maximum létszám nincs.
- A 2018-19-es évadban résztvevő csapatok az akkori elért eredményük alapján, az általuk
megjelölt 1. vagy 2. osztályba jogosultak nevezni.
- Az újonnan induló csapatok a legalacsonyabb osztályba nevezhetnek.
- Egy egyesület, szakosztály, klub több csapatot is nevezhet.
- Egyesületen kívüli csapatok is nevezhetnek.
- CsB-okon az előző évadokban nevezett „nem budapesti” egyesületek, csapatok nevezését
elfogadjuk, de újonnan nevező „nem budapesti csapat” nevezését a továbbiakban nem fogadjuk el.
- CsB-on az előző évadokban nevezett „nem budapesti” egyesületek, csapatok nevezését
elfogadjuk, de újonnan nevező „nem budapesti csapat” nevezésének elfogadását a
versenybíróság elutasíthatja.

Nevezési díj:
Csapatonként 30 000 Ft, melyet a verseny helyszínén, az 1. csapatforduló előtt,
készpénz-ben, számla ellenében kell megfizetni.
A BTLSz tagszervezetek csapatainak kedvezményes nevezési díja 25 000 Ft, amenynyiben az egyesület az éves tagdíjat megfizette (2019-ra 5 000 Ft).
6. Sorsolás és Technikai értekezlet
- helye: Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok;
- ideje: 2019. november 15. csütörtök 1900 óra;
A csapatmegbízottak tájékozódhatnak a lebonyolítás részleteiről.
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7. Résztvevők
- A nevezési vagy a pótnevezési lapon szereplő és a BTLSz elnöksége által jóváhagyott
csapatok, és azon név szerint feltüntetett, 35. életévüket betöltött játékosai, a kor-sorrend
figyelembevételével, nemtől függetlenül.
- Nem különböztetünk meg kiemelt szintű (játéktudású) játékost.
- Játékengedély, versenyengedély és orvosi igazolás nem szükséges.
- A nevezett csapatok 1., illetve 2. osztályba lesznek besorolva a 2018/19. évi Bp. Senior CsB
végeredménye, a csapat nevezése, az MTLSz ide vonatkozó szabályzata, a BTLSz
elnökség döntése, valamint a sorsoláson kialakítottak alapján.
- Az osztályba sorolás, az osztályon belüli csapatlétszám, a csoportbeosztás, valamint a lebonyolítási rend a nevező csapatok számától függ.
- Az elnökség egyedi döntés alapján helyezhet át csapatot, de alsóbb osztályba soroláskor
legfeljebb egy osztályt változtathat.
- A BTLSz elnökségnek – a csapatvezetőkkel konzultálva, a sorsolás / technikai értekezleten
kihirdetve – jogában áll nagy játékerőt képviselő, újonnan induló csapatot felsőbb osztályba
sorolni.
- A végleges osztály- és csoportbeosztást a nevezések beérkezése után, a technikai értekezleten / sorsoláson hirdetjük ki, majd véglegesítjük és közzétesszük a „Lejátszási rend”-et.

8. A lebonyolítás rendje
Egy játéknapon 2 vagy 3 csapattalálkozó kerül lebonyolításra, a LEJÁTSZÁSI REND szerint.
Egy csapattalálkozón 3 egyes mérkőzést kell lejátszani a csapat által a Nevezési lapon megjelölt és a versenybíróság által jóváhagyott kor-sorrendben, valamint 2 páros mérkőzést.
Az EGYÉNI és a PÁROS mérkőzéseket játszók neveit EGYSZERRE, a Versenybíróság felszólítását követő 10 percen belül le kell adni a Nevezési lapon feltüntetettek szerint.
A párosokban indulókat lehet változtatni
•
•

a 3. egyéni mérkőzés végéig, illetve
az 1. páros mérkőzés versenyzőinek pályára szólításáig.

A csapattalálkozón ugyanaz a játékos maximum 2 mérkőzésen, 2 különböző
versenyszámban szerepeltethető (1 egyes, 1 páros)

Egy csapattalálkozón a minimum létszám 4 fő.
Ez alól kivétel a „Joker-nap”.
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„Joker-nap”:
Egyetlen, a csapat számára tetszőleges játéknap összes csapattalálkozóján, a versenybíróság és az ellenfelek mérkőzés előtti tájékoztatásával, egy csapat 3 fővel is kiállhat.
Ekkor a le nem játszott mérkőzést (egyéni mérkőzés esetén a 3. egyéni, páros mérkőzés
esetén a 2. páros) játék nélkül, 21:0, 21:0-ra elvesztette a játékosokat arra a mérkőzésre
is kiállító csapattal szemben.
Ha mindkét csapat „Joker-nap”-os, és döntetlen állás alakul ki, akkor az a csapat a győz
tes, amelyik több játszmát nyert, vagy kevesebb játszmát vesztett, vagy több pontos szerzett, vagy kevesebb pontot vesztett, vagy sorsolás útján kell meghatározni a győztest
(MTLSz Csapatbajnoki Szabályzat 16.2.2. és 16.2.3.)
A csapattalálkozón a győztes csapat 1 pontot kap.
A CsB végeredményének függvényében, osztályonként, várhatóan, 1-1 csapat esik ki és jut
felsőbb osztályba.
9. Labda
A csapatbajnokság YONEX MAVIS 2000-es kék szalagos, sárga kosarú műanyag labdával
kerül megrendezésre, amelyet a rendező biztosít.
10. Díjazás
- Az összesített eredmény alapján az osztályonkénti első három csapat oklevelet, serleget
kap, játékosai – csapatonként max. 10 fő – érmet.
- A Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége „Cserni János vándorserleg”-et azon budapesti csapat nyerheti el, amelyek a BTLSz tagjainak, tagszervezeteinek csapatai közül a
legjobb helyezést érte el az 1. osztályban.

- Nem budapesti csapat győzelme esetén külön díjazzuk a bajnokság helyezettjeit és külön
a budapesti helyezetteket is.
11. Egyebek: távolmaradás, visszalépés, óvás, vis major:
- Távolmaradás
Amennyiben egy csapat a játéknapon, egy csapattalálkozóról távol marad, nem jelenik
meg, vagy 4 főnél (Joker-nap esetén 3 főnél) kevesebb játékossal áll ki, az a csapat a
csapattalálkozó összes mérkőzését, játék nélkül, 21:0, 21:0-ra elvesztette a játékost kiállító csapattal szemben és 2 büntető pontot kap (a győztes mérkőzések pontjaiból 2 pont
levonásban részesül).
Ha egy csapatalálkozóra egyik csapat sem áll ki, akkor a mérkőzés egyik csapat javára
sem írható.
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- Visszalépés, kizárás:
Ha egy csapat a bajnokság során visszalép a bajnokságtból, vagy a verseny bíróság
dőntése alapján kizárásra kerül, akkor elveszíti jogát a CSB adott osztályában a
következő CsB idényben való indulásra. A visszalépő vagy kizárt csapat a következő
idényben csak a bajnokság legalsó osztályába kérheti felvételét.
A csapat addig elért eredményeit megtartja.
- Óvás:
• MTLSz Csapatbajnoki Szabályzat alapján (22.§.)
• Óvási díj: 10 000 Ft, amelyet a MTLSz CsB Szabályzatban foglaltak szerint kell befizetni a kiíró számlájára. Az óvást a BTLSz elnöksége bírálja el.
- Vis major: csak a játéknap minden csapatát érintő esemény esetén a BTLSz elnöksége
hirdeti ki. Egyedi betegség, egyéb elfoglaltság nem elégséges, ebben az esetben elveszett
fordulóként kell kezelni a megfelelő létszámban meg nem jelent csapatot.
- A játéknapok meghatározása az MTLSz versenynaptárának figyelembevételével történt.
A CsB LEJÁTSZÁSI RENDJE minden nevező csapatra egyaránt vonatkozik. Ennek kihirdetése után felmerülő, esetleges más versenyekkel való időpont-ütközéseket a Versenybíróság nem köteles figyelembe venni.
- A csapatra jellemző egységes öltözék javasolt.
- A Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az MTLSz Csapatbajnoki Szabályzata
és Versenyszabályzata érvényes.
- Minden játékos a saját felelősségére indul, sportolás közbeni balesetért a sem a rendező,
sem a versenybíróság, sem a BTLSz nem vállalja a felelősséget
Budapest, 2019. augusztus 31..

BTLSz Elnöksége
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