VERSENYKIÍRÁS
Tollaslabda Diákolimpia Észak-magyarországi Területi
Döntő „B” kategória
2019/2020. tanév
1.

A verseny célja:
• a tollaslabda sportág népszerűsítése;
• Az országos döntőn való részvétel jogának megszerzése „B” kategóriában.
• az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, lehetőséget adva a rendszeresen
nem versenyző tanulók külön indulásának, segítve az MTLSZ utánpótlás nevelési rendszerét.

2.

A verseny rendezői:
•
•
•

a Pest Megyei Diáksport Szövetség;
a Magyar Tollaslabda Szövetség;
az Életmód Sport Egyesület.

Akik az alábbi versenybíróságot nevezik ki:
Döntnök:
Titkár:

3.

Gazdag Ferenc
Nagy Krisztián

A verseny helye és időpontja:
Living Sport Tollaslabda Csarnok, 2700 Cegléd, Mizsei út
(A városból kifelé Csemő irányába, kb. 200 méterre a várostáblától)
2020. február 22. (szombat)
I, II, III korcsoport kezdő időpont 9:00
IV, V, VI korcsoport kezdő időpont 14:00
Kérjük a versenyzőket, hogy a korcsoportjuk számára kijelölt kezdő időpont előtt legalább egy
órával szíveskedjenek megjelenni.

Telefon: +3620/7459985
Email: info@livingsport.hu

Felelős: Nagy Krisztián
Posta Cím: 2700 Cegléd, Hold u. 38.

4. A verseny résztvevői:
• Pest megyei, Heves megyei, Nógrád megyei döntőkről továbbjutott játékosok.
• „B” kategória: Kizárólag azok a versenyzők nevezhetnek, akik a 2019. decemberi érvényes
korosztályos egyes tollaslabda ranglistán nincsenek az 1-10. helyen.
• A saját megye tollaslabda diákolimpiai döntőjén az 1-4. hely valamelyikén végeztek és nevezésük
a megadott határidőig eljut a területi felelőshöz.
• Amennyiben a megyei döntőn továbbjutó játékos nem vesz részt a területi versenyen, a megyei
döntőn elért eredmények alapján a következő helyezett játékos jogosult a részvételre.

5.

Korcsoportok:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat”
VII. pontja szerint.
•
•
•
•
•
•

6.

I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:
V. korcsoport:
VI. korcsoport:

2011-ben vagy később születettek;
2009-2010-ban születettek;
2007-2008-ben születettek;
2005-2006-ben születettek;
2003-2004-ban születettek;
2000-2002-ben születettek.

Versenyszámok:
Fiú egyes és lány egyes versenyek az alábbi kategóriákban:
„ Műanyag-B” kategória: I., II., III., IV., V., VI. korcsoportban

7.

A verseny lebonyolítása:
• Csoport, körmérkőzéses formában, vagy svájci rendszerben az indulók számától függően.
• A mérkőzéseket valamennyi korosztályban és versenyszámban 11 pontos mérkőzésekkel,
2 nyert szettig játsszuk. Hosszabbításra lehetőség nincs.

8.

Nevezés:
• A megyei versenyeket megelőzően a Magyar Diáksport Szövetség honlapján elektronikusan.
• A megyei döntők jegyzőkönyveit, valamint a kitöltött és aláírt nevezési lapokat a Magyar
Tollaslabda Szövetségbe kell beküldeni (1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.)
• A Heves, Nógrád, Pest megyei továbbjutók listáját és sorrendjét a területi rendező részére
megküldeni ( Nagy Krisztián, verseny@livingsport.hu )
• Ha a területi döntőn egy továbbjutott játékos nem vesz részt, akkor a megyei döntőn elért
eredmények alapján a következő helyezett (tartalék játékos) jogosult a részvételre.
• Abban a versenyszámban, ahol az indulók száma nem haladja meg az 1 főt, területi döntőt nem
kell tartani. A versenyző megyei eredménye alapján tovább jut az országos döntőre.

Telefon: +3620/7459985
Email: info@livingsport.hu

Felelős: Nagy Krisztián
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• 2-4 továbbjutó esetén a versenyszám területi döntőjét meg kell tartani. Ebben az esetben, az a
versenyző, aki nem jelenik meg a területi döntőn, nem juthat ki az országos döntőre és területi
helyezést sem ér el.
• 5 vagy annál több továbbjutó esetén, az a versenyző, aki nem jelenik meg, nem juthat tovább.
• Nevezési díj nincs.

9.

Sorsolás:
A verseny megkezdése előtt, a regisztrációt követően a verseny helyszínén.

10. Díjazás:
Minden versenyszám I-III. helyezettjei éremben részesülnek.

11. Továbbjutás:
• A korcsoportok 1-4. helyezettjei jogosultságot szereznek az országos döntőn való részvételre,
melynek időpontja és helyszíne: 2019. március 28-29. Balatonboglár.
• A korcsoportok 5-8. helyezettjei tartalék továbbjutók. Amennyiben az 1-4. helyezettek
valamelyike nem tud részt venni az országos döntőn, úgy a tartalék következő helyezettje
jogosult a részvételre.

12. Költségek:
• A verseny költségeit (terem, labda) a rendező viseli, az utazási és egyéb költségek a
résztvevőket/iskolákat terhelik.

13. Egyebek:
• A verseny minden korosztályban és versenyszámban SÁRGA YONEX MAVIS 2000 (kék szalagos)
műanyag labdával kerül lebonyolításra, melyet a rendezők biztosítanak.
• A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalnak
felelősséget!
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Általános szabályai” és a hatályos „Tollaslabda verseny- és játékszabályai” érvényesek.
• Óvás az általános szabályok szerint.

Cegléd, 2020.01.08.

Tisztelettel:
Nagy Krisztián
Életmód Sport Egyesület
elnök
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