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VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja:
•
•
•
•

a tollaslabda sportág iskolai népszerűsítése;
a 2017/2018. tanév „Diákolimpia® Budapesti Bajnoka" címek, és a további
helyezések eldöntése „Toll-A” és „Műanyag-B” kategóriában;
a Tollaslabda Diákolimpia® Országos Döntőn való részvételi jog megszerzése
„Toll-A” és „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
Versenytitkárság:
később kerül kijelölésre

3. A verseny helyszíne:
HODOS TAMÁS TOLLASLABDA CSARNOK (10 pálya)
1044 Budapest, (Külső) Váci út 102. Vízművek Sporttelep
4. A verseny időpontja:
„Toll-A” kategória III. és V. korcsoport, és a
„Műanyag-B” kategória I., III., V. korcsoport
2018. február 24. szombat, kezdés 09.00.
regisztráció: 08.15 – 08.45
„Toll-A” kategória II., IV., VI. korcsoport, és a
„Műanyag-B” kategória II., IV., VI. korcsoport
2018. február 24. szombat, tervezett kezdés 14.00
regisztráció: 13.15 – 13.45
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
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6. Versenyszámok, kategóriák:
„Toll-A” kategória: fiú egyes és leány egyes
„Műanyag-B” kategória: fiú egyes és leány egyes

7. A Budapesti Döntő 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.
„Toll-A” kategória II. – VI. korcsoport: nyílt verseny, mindenki szabadon indulhat
„Műanyag-B” kategória I. - VI. korcsoportban korcsoportonként, nemenként a
Buda régió kvalifikációs verseny (Q1) első 8 helyezettje
Észak-Pest régió kvalifikációs verseny (Q2) első 8 helyezettje
Dél-Pest régió kvalifikációs verseny (Q3) első 8 helyezettje
(versenyszámonként összesen maximum 24 induló).

8. A verseny lebonyolítása:
A „Toll-A” kategóriában a nevezők számától függően a Versenybíróság döntése
szerint.
A mérkőzéseket a „Toll-A” kategóriában (II - VI. korcsoport) kettő nyert játszmára
játsszuk, játszmánként 21 pontig az MTLSz hatályos versenyszabályzata szerint.
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 versenyt svájci rendszerben kezdjük, majd a
további lebonyolítást a Versenybíróság a helyszínen határozza meg.

9. Nevezés (FONTOS VÁLTOZÁS!):
A „Műanyag-B” kategóriában a Buda régió, Észak-Pest régió és Dél-Pest régió
továbbjutóinak nevezési lapját a BTLSz hivatalból eljuttatja a Budapesti Döntőre.
A „Toll-A” kategóriában 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.
Az elektronikus formában történt nevezés után a Nevezési Lapot ki kell nyomtatni, és
az oktatási intézmény pecsétjével és aláírással ellátott Nevezési Lapot a
Versenybíróságnál le kell adni.

Nevezési határidő: 2018. február 21., szerda 12.00 óráig.
10. Nevezési díj:
Nevezési díj nincs.

11. Regisztráció:
„Toll-A” kategória II-VI. korcsoportban a verseny helyszínén a kitöltött és
kinyomtatott Nevezési Lappal és a diákigazolvánnyal a 4. pontban megadott
regisztrációs időben a Versenybíróságnál
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„Műanyag-B” kategória I. - VI. korcsoportban diákigazolvánnyal a 4. pontban
megadott regisztrációs időben a Versenybíróságnál.
08.15 – 08.45 között (I., III., V. korcsoport), illetőleg
13.15 – 13.45 között (II., IV., VI. korcsoport)

12. Sorsolás:
A „Toll-A” és „Műanyag-B" kategóriában a verseny megkezdése előtt, a
regisztrációt követően a verseny helyszínén.

13. Díjazás, Továbbjutás
•
•
•
•

Minden versenyszám 1 - 3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1 - 4. helyezettek indulási
jogot szereznek a Diákolimpia® Országos Döntőjére
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 5-8. helyezettek „tartalék
továbbjutó” státuszt kapnak.
Amennyiben az 1-4. helyezettek közül valaki nem vesz részt az Országos Döntőn,
úgy a soron következő „tartalék továbbjutó” élhet az indulás jogával.

14. Labda:
A „Toll-A” kategóriában a mérkőzéseket az MTLSZ szabályai szerint eredeti tolllabdával kell játszani (Yonex AS30, vagy jobb minőségű), melyet a mérkőző felek
egyenlő arányban biztosítanak.
A verseny 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 jelen 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

-4-

