
Yonex Nemzeti Bajnokság
A bajnokság versenyeinek ideje és helye:

Dátum, időpont Helyszín Kategória Verseny támogatója
2018. október 20., sz Hodos Tamás Tollaslabdacsarnok C, D Fit Kupa
2018. november 11., v Cegléd - Living Sport C, D X-Copy Kupa
2019. január 12., sz Hodos Tamás Tollaslabdacsarnok C, D Játéknap Kupa
2019. április 7., sz Veszprém C, D
2019. május 18., sz Szombathely D
2019. június 8., sz Hodos Tamás Tollaslabdacsarnok D, E Yonex Záró Kupa

A bajnokság szervezője:

A bajnokság főszervezője: T(r)ollas SE, Gazdag Ferenc, versenyek szervezői az egyedi kiírásban találhatók.

Díjazás:
A legjobb négy versenyeredmény alapján a legtöbb pontot elérő D kategóriás játékosok közül egyéni
versenyszámonként. Amennyiben előre nem látható okok miatt marad el verseny a sorozatból, úgy a
megrendezett versenyek számánál kettővel kevesebb legjobb eredmény számít).

1. helyezett: tetszőleges választott Yonex ütő 
2. helyezett: tetszőleges választott Yonex cipő
3. helyezett tetszőleges választott Yonex táska

Holtverseny  esetén  a  több  versenyen  résztvevőt  választjuk,  ha  akkor  is  egyenlőség  van,  akkor
sorsolunk.

A  bajnokságban  a  legeredményesebb  –  a  versenyeken  azonos  egyesület  színeiben  a  legtöbb
összpontot szerző – egyesülete 20 darab, egyesületi névvel és szponzori logóval szitázott pólót kap.

Bajnoksági pontszámolás
A Yonex nemzeti bajnokságon csak a D kategóriás versenyen szereplők vesznek részt. Minden versenyen a
nevezők számától függő pontszámot lehet szerezni:

Az első négy helyezett rendre a (nevezők száma)-helyezés pontszámot kap
A többi helyezés a lejátszás pontosságától függően a (nevezők száma) – helyezési tartomány fele
pontszámot kap. Például 16 játékos esetén
1. helyezett: 15 pont, 2: helyezett: 14 pont, 3-4. helyezett: 12 pont
5-8. helyezett  10 pont, 9-16 helyezett: 3 pont

Körmérkőzés vagy kétvereséges esetben természetesen a pontos(abb) helyezések alapján számoljuk a
pontokat.

A bajnoksági pontszámításban a 2018. szeptember 17-jén (38. heti) aktuális ranglista alapján az első
30%-n a nem vehet részt, játékuk esetén nem kapnak pontszámot. Férfi egyéni esetében a 46. helytől
szerepelő, női egyéni esetében a 28. helytől szerepelő játékosok vehetnek részt a versenyben.



F.I.T. KUPA
A verseny célja:
Versenyzési  lehetőség  és  ranglista  pont  szerzési  lehetőség  versenyengedéllyel  rendelkező  játékosok
számára.

A verseny helye:
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok, 1044 Budapest, (külső) Váci út 102., 7 pálya

A verseny ideje:
2018. október 20. szombat, 

9:30-9:50: Regisztráció, melegítési lehetőség a kijelölt pályákon
9:50-10:00: Megnyitó
10:00-20:00 Verseny

A pontos időrendről e-mailben értesítjük a nevezőket a megadott címen keresztül.

A verseny rendezője:
A T(r)ollas SE, amely az alábbi Versenybíróságot nevezi ki:

elnök: Gazdag Ferenc
döntnök: Varga Miklós

Versenyszámok: 
C és D kategóriás: Női és férfi egyéni, női és férfi egynemű páros, vegyes páros
Minden versenyszám legalább négy nevező esetén kerülnek megrendezésre.

A verseny támogatója:
Medicert Kft. a F.I.T. sportbalzsam hazai forgalmazójának képviselete (Dr. Gáspár László), a 
bajnokság támogatója a Yonex Magyarország

Díjazás:
Az I-III. helyezettek éremdíjazásban és szponzori tárgyjutalomban részesülnek. 

A verseny résztvevői:
Érvényes igazolással és játékengedéllyel (sportorvosi engedéllyel is) rendelkező játékosok, akiket az
egyesületük határidőre benevez. 



A verseny lebonyolítása:
A versenyzők létszámától és a versenybíróság döntésétől függően:

nagylétszámú versenyszámoknál: egyenes kieséses
közepes létszám versenyszámoknál: körmérkőzés és egyenes kieséses
kis létszámú versenyszámoknál: körmérkőzés

A verseny során a Játékvezetői Bizottság Játékvezető képzést tart, így egyes meccsek játékvezető
által vezetettek lesznek.

Labda:
A versenyt Yonex AS30 vagy annál jobb minőségű labdával rendezzük, a mérkőzésekre a labdát a
versenyzők egyenlő arányban biztosítják.  Rosszabb minőségű labdával  (pl:  Trainer)  játszani  nem
lehet, de lejátszott meccs után óvást nem fogadunk el emiatt!

Költségek
A rendezés költségeit a rendezők viselik, a versenyzők költségei (nevezés, utazás, étkezés, labda,
stb.) a nevezőt terhelik.

Egyéb tudnivalók:
A sportszerű öltözet kötelező.
A csarnok pályáin csak tiszta, nyomot nem hagyó talpú teremcipőben lehet játszani.
A csarnok játékterületén váltócipő viselése mindenki számára (szülők, testnevelők, edzők, kísérők,
szurkolók, …) kötelező, utcai cipőben tilos a belépés! A csarnokban BÜFÉ működik.
Várakozási idő nincs a versenyszámok között nincs.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Rendező nem vállal felelősséget.
A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja.
Minden  egyéb  kérdésben  a  MTLSz  Verseny-  és  Játékszabályai,  valamint  az  ezekhez  tartozó
szabályzatok az irányadók (https://badminton.hu/szabalyok), az értelmezésük jogát a Versenybíróság
magának fenntartja.

Nevezés:
 Határidő: 2018. október 16. kedd 23  59  
 Nevezni csak az alábbi regisztrációs címen lehet, emailes vagy telefonos regisztrációt nem 

fogadunk el:
http://www.trollas.se/yonexfitkupa/

 Nevezési díj: 
 Egyéni  és  páros  versenyekre  is  2000  Ft/fő  versenyszámonként,  amit  a  helyszínen

készpénzben lehet fizetni vagy előzetes igény szerint utalással rendezni

https://badminton.hu/szabalyok
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