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DÉL-PEST RÉGIÓ
VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja:
•
•
•

a tollaslabda sportág iskolai népszerűsítése;
kvalifikáció a Tollaslabda Diákolimpia® Budapesti Döntőn való részvételre
„Műanyag-B” kategóriában;
az utánpótlás-nevelés elősegítése, lehetőséget adva a rendszeresen nem
versenyző tanulók külön indulására, összhangban az MTLSZ utánpótlás nevelési
rendszerével

2. A verseny rendezője:
A Budapesti Diáksport Szövetséggel kötött megállapodás alapján a
Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége
Versenybíróság:
Döntnök:
Derecskei Zsolt
Titkár:
később kerül kijelölésre

3. A verseny helyszíne:
MAGYAR GYULA Kertészeti Szakgimnázium csarnoka (4 pálya)
1106 Budapest, Maglódi út 8.
4. A verseny időpontja:
„Műanyag-B” kategória I., III., V. korcsoport
2018. február 10. szombat 09.00
regisztráció: 08.15 – 08.45
„Műanyag-B” kategória II., IV., VI. korcsoport
2018. február 10. szombat 13.00
regisztráció: 12.15 – 12.45
5. Korcsoportok:
I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:
V. korcsoport:
VI. korcsoport:

2009-ben, vagy később születettek;
2007-2008-ban születettek;
2005-2006-ban születettek;
2003-2004-ben születettek;
2001-2002-ben születettek;
1998-2000-ben születettek

6. Versenyszámok, kategóriák:
„Műanyag-B” kategória: fiú egyes és leány egyes
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7. A versenyek résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások
„Versenyszabályzat” VII. pontja, valamint a Magyar Tollaslabda Szövetség
2017/2018. tanévi Tollaslabda Diákolimpia® Versenykiírás 4. pontja szerint.
Korlátozás: a „Műanyag-B” kategória versenyen nem indulhatnak a Magyar
Tollaslabda Szövetség 2017. december 04.-én érvényes korosztályos egyes
ranglistájának 1-6. helyezett játékosai. Minden versenyző kizárólag saját
korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
A körzeti (Dél-Pest régió) kvalifikációs verseny (Q3) résztvevői:
Mindenki indulhat, akit az alábbi – körzeti beosztásban megjelölt – kerület(ek)ben
működő iskolája szabályosan benevez, és érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik.
Körzeti beosztás (Dél-Pest régió)
Kerületek: VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.
A „Műanyag-B” kategóriában korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként a körzeti (Dél-Pest régió) kvalifikáció (Q3) 1-8 helyezettje jut tovább a
Budapesti Döntőre. A körzeti versenyeken tartalék továbbjutó nincs.

8. A verseny lebonyolítása:
A „Műanyag-B” kategóriában (I.-VI. korcsoport) rövidített mérkőzések kerülnek
megrendezésre, valamennyi korosztályban és versenyszámban kettő megnyert
játszmáig, játszmánként 11 megnyert pontig. A játszmát az a játékos nyeri, aki
először eléri a 11 pontot, hosszabbítás nincs.
A „Műanyag-B” kategóriában – a nevezők létszámától függően – a versenyt vagy
svájci rendszerben, vagy alcsoport–főtábla–KO, vagy körmérkőzéses rendszerben
bonyolítjuk (lehetőség szerint legalább 4 fordulót mindenki játszik), majd a további
lebonyolítást a versenybíróság a helyszínen határozza meg. Az azonos győzelemszámmal rendelkezők között lehet egyenes kiesés, vagy a körmérkőzések befejezése a még le nem játszott mérkőzésekkel a sávon belül.

9. Nevezés (FONTOS VÁLTOZÁS!):
Kizárólag ELEKTRONIKUS FORMÁBAN, a Magyar Diáksport Szövetség
2017/2018.tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/ NEVEZÉSI ÚTMUTATÓ
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő: 2018. február 07.-én, szerdán 12.00 óráig.

10. Nevezési díj:
Nevezési díj nincs.

11. Regisztráció:
A verseny helyszínén, a verseny megkezdése előtt diákigazolvánnyal,
08.15 – 08.45 között (I., III., V. korcsoport), illetőleg
12.15 – 12.45 között (II., IV., VI. korcsoport) a versenybíróságnál.

12. Sorsolás:
A „Műanyag-B" kategóriában a verseny megkezdése előtt, a regisztrációt követően
a verseny helyszínén.
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13. Díjazás:
A körzeti versenyek dobogós helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
A verseny 1-8. helyezettjei indulási jogot szereznek a Budapesti Döntőre.

14. Labda:
A verseny az I. korcsoport versenyszámaiban, valamint a „Műanyag-B” kategóriában minden korosztályban és versenyszámban YONEX MAVIS 2000 kék szalagos
műanyag labdával kerül megrendezésre, melyet a rendező biztosít.

15. Költségek:
A rendezési költségeket a rendező viseli.

16. Egyéb tudnivalók:
•
•
•
•
•
•
•

Sportszerű viselet használata kötelező.
A csarnok pályáin csak tiszta teremcipőben lehet játszani
Várakozási idő nincs.
A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja.
Óvás az általános szabályok szerint.
A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért
nem vállalnak felelősséget.
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen Versenykiírás nem tér ki, a Magyar
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” és a Magyar Tollaslabda Szövetség
hatályos szabályzatai érvényesek.

További információk:
Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége
cím:
1053 Budapest, Curia u. 3.
telefon:
06-30-9348-566
e-mail:
btlsz1960@gmail.com
honlap:
www.bptollaslabdazas.hu
R e n d e z ő: BTLSz

