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2019. évi nyílt „D és E” kategóriás 

Utánpótlás Tollaslabda Bajnokság Versenykiírás 

1. A bajnokság célja: 

• Versenyzési lehetőség biztosítása a tollaslabda pályafutásuk első érvényes 

versenyengedélyével rendelkező versenyzők számára (MTLSZ E kategória). A versenyen 

MTLSZ ranglista pont nem szerezhető.  

• Versenyzési lehetőség biztosítása és MTLSZ ranglista pont szerzése (MTLSZ DE kategória) 

• Az ország tollaslabdasportjának fejlesztése 

2. A bajnokság rendezője: 

• Életmód Sport Egyesület 

• Versenybíróság: 

Elnök: Nagy Krisztián 

Helyettes: Gazdag Ferenc 

3. A bajnokság helye: 

Living Sport Tollaslabda Csarnok 

2700 Cegléd, Mizsei út 03/24. hrsz. 

Koordináták: É: 47.1572  K: 19.7696 

4. A bajnokság időpontja: 

2019. október 26. szombat 09:30 óra 
(teremnyitás 8:00 óra, melegítési lehetőség, regisztrációs díj befizetés) 

5. Részvételi jog: 

• Érvényes igazolással, sportorvosival és játékengedéllyel rendelkező játékosok, akiket 

egyesületük a határidőig benevez. 

• Egy játékos legfeljebb 3 versenyszámban indulhat, felversenyzés megengedett. 

6. Versenyszámok: 

D kategória: 

• U17 lány és fiú egyéni (2003. január 1. és utána születettek) 

• U17 egynemű és vegyes páros (2003. január 1. és utána születettek) 

• U19 lány és fiú egyéni (2001. január 1. és utána születettek) 

• U19 egynemű és vegyes páros (2001. január 1. és utána születettek) 

E kategória: 

• U11 lány és fiú egyéni (2009. január 1. és utána születettek)  

• U13 lány és fiú egyéni (2007. január 1. és utána születettek) 

• U15 lány és fiú egyéni (2005. január 1. és utána születettek) 
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7. A lebonyolítás módja: 

• A versenyszámok lebonyolítási módja a nevezők létszámától függően, a versenybíróság 

által kerülnek meghatározásra, körmérkőzés vagy vegyes rendszerben.  

• Minden versenyszámban 2 nyert játszma 21 pontig (az ehhez tartozó, esetleges 

hosszabbításra vonatkozó szabályok szerint) 

• Az egyes számok kezdési időpontjairól a sorsolás elkészítése után döntünk, majd 

közzétesszük azt. 

8. Nevezési határidő: 

2019. október 22. kedd éjfél (beérkezési dátum) 

Jelentkezés az alábbi linken: 

http://www.trollas.se/living-de-utanpotlas-kupa/ 

9. Nevezési díj: 

1500 Ft / fő / versenyszám 

10. Sorsolás: 

2019. október 24.-én, a Living Sport Tollaslabda Csarnokban. 

11. Díjazás: 

A versenyszámok I-II-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

12. Labda: 

A verseny YONEX MAVIS 2000-es labdával kerül lebonyolításra, melyet a rendező biztosít. 

Közös megegyezés alapján használható toll labda is, de ezt a feleknek egyenlő arányban kell 

biztosítaniuk. (ez esetben óvásnak helye nincs) 

13. Költségek: 

A rendezés költségeit az Életmód Sport Egyesület viseli. A versenyzők költségei (nevezés, 

utazás, étkezés stb.) a versenyzőt / nevező egyesületet terhelik. 

14. Egyéb tudnivalók: 

• Sportszerű viselet használata kötelező 

• A csarnok pályáin csak tiszta és világos talpú teremcipő használata kötelező 

• Az öltözőben hagyott tárgyakért a Rendező nem tud felelősséget vállalni 

• A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja 

• Minden egyéb kérdésben a MTLSZ „Tollaslabda Szabálya II. rész / I A szakasz” és 

„A Tollaslabdázás Versenyszabályzata”, valamint az ehhez tartozó szabályzatok az 

irányadók. 
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