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1. A csapatbajnokság kiírója: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége
2. A CsB célja:
- a sportág középiskolai népszerűsítése
- a versenyszerű tollaslabdázás iskolai bővítése
- az iskolai versenyrendszer fejlesztése
- a 2017/2018. évi Budapesti Középiskolai Csapatbajnoki cím eldöntése.
3. A bajnokság helye
Városmajori Gimnázium terme (4 pálya). 1122 Budapest, Városmajor u. 71.
Megközelíthető a Széll Kálmán (Moszkva) tértől a Hűvösvölgy felé menő bármelyik
villamossal, vagy BKV busszal 2 megálló (Városmajor), onnan gyalog 5 perc.
4. A bajnokság ideje

2018. április 14. (szombat) 9.00. óra (teremnyitás 8.30. óra)
5. Versenybíróság
Döntnök: Derecskei Zsolt
Titkár: BTLSz biztosítja
6. Lebonyolítás
Egy csapattalálkozó 5 mérkőzésből áll: fiú egyes, lány egyes, fiú páros, lány páros és
vegyes páros. Egy csapattalálkozó alkalmával minden játékos legfeljebb két mérkőzést
játszhat. A lebonyolítás módját (rendszer, játszmák és ponthatárok) a Versenybíróság
határozza meg, a nevező csapatok számától függően.
Mind az egyéni mérkőzéseket, mind a páros mérkőzéseket játszók neveit a Döntnök
felszólítását követő 10 percen belül le kell adni a Nevezési Lapon feltüntetettek szerint.
7. A bajnokság résztvevői
A Csapatbajnokságban a nevező középiskola legalább négy játékos megjelölésével –
minimálisan 2 fiú és 2 lány – vehet részt. Ennél több játékos lehet, kevesebb nem.
A korosztályok: a 2017 / 2018-as Diákolimpia korcsoport besorolása alapján
IV.
korcsoport (2003-2004-ben születettek)
V.
korcsoport (2001-2002-ben születettek)
VI.
korcsoport (1998-1999-2000-ben születettek)
A játékosnak az iskola tanulójának kell lennie.
Ennek igazolása a verseny kezdete előtt, a diákigazolvánnyal történik.
8. Nevezési határidő:

2018. április 10. (kedd) 12.00, a btlsz1960@gmail.com címen

FIGYELEM!!!
A beküldési-beérkezési dátum szerinti első 12 csapat
nevezését áll módunkban elfogadni.
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9. Nevezés
A csapat-nevezést a fenti határidőig a Csapat Nevezési Lapon, a név szerinti nevezést a
Csapatbajnoki Szabályzat szerint, a verseny helyszínén kell leadni, a csapattalálkozó
megkezdése előtt. Diákigazolvánnyal kell igazolni a játékos indulási jogosultságát.
10. Sorsolás és technikai értekezlet
A verseny helyszínén, a verseny megkezdése előtt, melyen minden csapat egy
képviselője vehet részt.
11. Díjazás
A csapatbajnokság 1. helyezettje érem, oklevél díjat, valamint csapatserleget nyer.
A dobogós helyezett csapatok oklevél- és érem díjazásban részesülnek.
12. Költségek
A rendezés költségeit a Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége, az egyéb költségeket
(utazás, étkezés, stb.) a résztvevő csapatok viselik.
13. Labda
A 2017 / 2018. évi Budapesti Középiskolai Csapatbajnokságot a BTLSz a
YONEX MAVIS 2000 kék szalagos műanyag labdával írja ki.
A labdát a rendező BTLSz biztosítja.
14. Óvás és fellebbezés
Óvni és fellebbezni közvetlenül a mérkőzés után, csak írásban lehet. Óvási díj 5.000.- Ft.
Az óvás kivizsgálása alatt mérkőzést játszani nem lehet. Fellebbezési díj 10.000.- Ft, mely
az óvással, illetve a fellebbezéssel egyidejűleg fizetendő. A befizetés hiányában az óvás,
illetve a fellebbezés érvénytelen.
15. Egyebek
- Sportszerű öltözék kötelező. A csapatok az egységes megjelenés érdekében
lehetőség szerint egységes (az intézményre utaló) öltözéket viseljenek.
- Ütőt a játékosok hozzák
- Érvényes diákigazolvány szükséges, melyet a BTLSz igény szerint ellenőrizhet.
Amennyiben egy játékos diákigazolványa nincs jelen a helyszínen, a diák státuszát
kísérőtanára szavával igazolhatja, és a mérkőzés akkor is lejátszható
- Minden csapat játékosai saját felelősségükre indulnak
- Orvosi igazolás nem szükséges
- Minden további kérdésben az MTLSZ érvényes „Játék és Versenyszabályok” és a
„Csapatbajnoki Szabályzat” rendelkezései érvényesek.
- Egyéb feltételekre (terem belmagassága, pálya melletti szabad tér, hőmérséklet, stb.)
a helyszín teremhasználati szabályainak előírásai érvényesek.
Budapest, 2018. március 22.
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