Fejér Megyei TOLLASLABDA Diákolimpia
"B" kategóriás döntőjének I. és II. és III. és IV. és V. és VI. korcsoportosok
és külön az
„A” kategóriás II. és III. és IV. és V. és VI. korcsoportosok
2019/2020 tanévi versenykiírása
A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, a megyei bajnoki címek és helyezések eldöntése, valamint a megyei döntőn elért eredmények
alapján korcsoportonként, kategóriánként versenyszámonként és nemenként a Területi Tollaslabda Diákolimpia Döntőjén
induló megyei versenyzők kiválasztása (Versenyszámonként az I-III. helyezett juthat tovább).

Rendező: Seregélyesi Pelikán DSE
Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI

A versenybíróság összetétele: Döntnök: Karkóné Lukácsy Marianna
Döntnök helyettes: Nagy-Szabó Levente
Titkár: Zsuppánné Kucsera Mónika és Békési Erika

A verseny helyszíne:

Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI

tornaterme
Seregélyes, Fő út 201. (7 pályán) Bejárat: a katolikus templom mellett 8 órától

A verseny időpontja 2020. február 08. szombat. 9 óra
Korcsoportok: A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévre érvényes programja szerint.
I. kcs. 2011-ben vagy később születettek
II. kcs. 2009-2010-ban születettek
III. kcs. 2007-2008-ban születettek
IV. kcs. 2005-2006-ben születettek
V. kcs. 2003-2004-ben születettek
VI. kcs.2000-2002-ben születettek

Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. "Felversenyzés" nem lehetséges!
Az 2000-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév
félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2019/2020. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési
intézmény igazgatójának igazolnia kell!

Versenyszámok:
Korcsoportonként, kategóriánként és nemenként külön-külön leány és fiú egyes versenyt rendezünk.
Toll - „A” kategória: ( II –VI. kcs.) Azon versenyző nevezhet, aki a nevezés pillanatában le van igazolva,
érvényes játékengedéllyel rendelkezik; a 2019-es évben legalább 1 ranglista versenyen részt vett, és
megtalálható az MTLSZ 2019. december 31-i ranglistáján

Ebben a kategóriában csak akkor kerül sor Megyei Döntőre megrendezésére,
amennyiben valamelyik korcsoportban 8 versenyzőnél több nevezés érkezett. Ha 8
főnél (korcsoportonként és nemenként) kevesebb nevezés érkezik, a „Toll-A”
kategóriában a megyei döntő megrendezése opcionális, csakis a megyei helyezések
eldöntésének célját szolgálja. Azaz, egyenesen tovább jut a területi döntőre.

Műanyag- „B” kategória: (I – VI. kcs.) Bárki elindulhat a Diákolimpia „B” kategóriában- (akár van
versenyengedélye, akár nincs), kivéve az, aki a Magyar Tollaslabda Szövetség által 2019. december 31-i
korosztályos kiadott ranglistáján a Ranglista 1-10. helyezettjén van. Műanyag labdával rendezzük meg a
versenyt, melyet a verseny rendezői biztosítanak.

Minden tanuló kizárólag egy kategóriában indulhat. Az adott tanév diákolimpiai versenyein végig a saját
választása szerinti kategóriában kell a felmenő rendszerű versenyeken szerepelnie.
Lebonyolítás: Korcsoportonként és nemenként külön-külön leány és fiú egyesben.
„A” kategóriában a mérkőzések 2 nyert játszmásak 21 pontig, az MTLSZ szabályai szerint-, míg a „B”
kategóriában 2 nyert játszma 11 pontig svájci rendszerben.
Sorsolás: „A” kategóriában a ranglista figyelembe vételével, a verseny előtti napon, míg „B” kategóriában a
verseny kezdete előtt 30 perccel a helyszínen.

Résztvevők: A megyei döntőbe korcsoportonként, kategóriánként, nemenként és versenyszámonként
az iskolák nappali tagozatos tanulóiból körzetenként

4-4 fő vehet részt a versenyen!

Megyei döntők: Amennyiben a „Műanyag-B” kategóriában a megyei döntőre a nevezők száma azonos
vagy kevesebb, mint a továbbjutók száma, úgy az adott korcsoportban a megyei döntő megrendezése
opcionális, csak a megyei helyezések eldöntésének a célját szolgálja. A visszalépések miatt szükséges az
5-8. helyek eldöntése is. „Toll-A” kategóriában akkor kötelező a megyei döntő megrendezése, amennyiben
valamelyik korcsoportban 8 versenyzőnél több nevezés érkezett. Ha 8 főnél (korcsoportonként és
nemenként) kevesebb nevezés érkezik, a „Toll-A” kategóriában a megyei döntő megrendezése opcionális,
csakis a megyei helyezések eldöntésének célját szolgálja.
Területi döntők: „Műanyag-B” kategóriában, minden korcsoportban a megyei döntők 1-4. helyezettjei
kerülnek, visszalépés esetén a soron következő helyezettek. A területi döntők során szükséges az 5-8
helyek eldöntése is a visszalépések miatti feltöltés sorrendjének beállításához.
Országos döntő: „Toll-A” kategóriában korcsoportonként és nemenként minden megyéből és Budapestről
maximum 8-8 játékos indulhat; „Műanyag-B” kategóriában a területi döntők 1-4. helyezettjei vehetnek
részt, visszalépés esetén a soron következő helyezettek. Nevezési díj: 1500 Ft (kizárólag az Országos
döntőn résztvevők számára), mely helyben, készpénzben fizetendő.
A Magyar Tollaslabda Szövetség a Toll-A” kategóriába szabad kártyával meghívhat versenyzőket az
országos döntőre azon igazolt versenyzők közül, akik az előversenyeken a Szövetség által jóváhagyott
magasabb szintű versenyen való részvétel miatt nem tudtak elindulni. A szabad kártya igénylését a megyei
döntők megrendezése előtt a Magyar Tollaslabda Szövetségnek hivatalos formában (írásban, a verseny
megjelölésével, amelyen a versenyző részt vesz) be kell nyújtani a későbbi viták elkerülése végett. Ezek a
versenyzők az egyébként indulási jogot szerzett létszámon felül indulnak.

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.

Nevezési határidő: 2019. január 9-éig, 23.59-ig (!!) az
MDSZ online nevezési felületén. https://nevezes.diakolimpia.hu/
Kérjük, hogy a résztvevő tanulók kinyomtatott, az iskola által aláírt és
lepecsételt nevezési lapját 2020. február 2-áig juttassák el
a Megyei Diákolimpia Döntő helyszínére Karkóné Lukácsy Mariannának!

Díjazás: Az 1-3. helyezettek kategóriánként, versenyszámonként és nemenként érem díjazásban
részesülnek, a 3. helyért nem kell játszani.
Költségek: A rendezéssel, díjazással kapcsolatos költségeket a rendezők fedezik.
A résztvevők felmerülő költségei a résztvevőket terhelik (utazás, étkezés stb).
Egyebek:
- A versenyen saját tollaslabda ütőt kell használni és erről az indulóknak kell gondoskodniuk!
- Sportszerű öltözék kötelező (tiszta tornacipő, sportcipő, sportruházat). A versenyen várakozási idő nincs.
- A versenyen „ B” kategóriában YONEX MAVIS 2000-es típusú kék szalagos parafafejű, műanyag kosarú
tollaslabdával játszunk, amelyet a versenyre a rendezők biztosítanak.
- Az öltözőben és a tornacsarnokban őrizetlenül hagyott tárgyakért és értékekért a rendezőség felelősséget nem
vállal.

TÁJÉKOZTATÁS
A megyei verseny időrendjét a beérkezett nevezések alapján készítjük el.
2020. február 1-én felkészülési amatőr versenyen lehet részt venni, melyet a
megyei döntő helyszínén, Seregélyesen rendeznek 9 órától.
A területi diákolimpia helyszíne ugyancsak Seregélyes, időpontja: 2020.
február 29. szombat
Valamennyi kérdésben, a továbbiakban az MTLSZ érvényes játék- és versenyszabályai az irányadók.

Seregélyes, 2019. 12. 20.

Karkóné Lukácsy Marianna
+36/30/2862207, karkone.seregelyes@gmail.com

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP
sportágak egyéni versenyeire

FEJÉR
megye

TOLLASLABDA
sportág

Név: ..................................................................................................................
Szül. év, hó, nap........................................Szül. hely:...................…………....
Édesanyja neve:................................................................................................
Korcsoport:...........................
Versenyszám.....................................................................................................
Testnevelő tanár: ..............................................................................................
Iskola neve .......................................................................................................
címe ..................................................................................................................
telefonja.............................................................................................................
e-mail címe: .....................................................................................................
Egyesület: .........................................................................................................
Edző..................................................................................................................
Igazolt versenyző: IGEN / NEM
Nyilatkozat az oktatási intézmény vezetője részéről: „Felelősséggel nyilatkozom arról, hogy ha a
versenykiírásban megadott határidőn túl mondjuk le a versenyen való részvételt, kötelezettséget vállalok,
hogy az igazolt költségeket megtérítem a Magyar Diáksport Szövetség, ill. a rendező szerv felé.”
P.H.
................................................
DSE, DSK, DSC, ISK. vezető
illetve testnevelő tanár

...............................
iskola igazgató

ORVOSI IGAZOLÁS
A megyei, budapesti döntőn elért eredménye....................................
Az iskola a tagsági díjat befizette:

igen

nem

P.H
......................................
megyei, budapesti titkár

