2018/2019. TANÉVI FEJÉR MEGYEI
TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁSA
2018. február 2. szombat 900
Seregélyesi Baptista
Általános Iskola és AMI
tornacsarnoka
Seregélyes, Fő út 201.

1. A verseny célja:
• A tollaslabda sportág népszerűsítése; a megyei diákolimpiai helyezések eldöntése, a
területi versenyre továbbjutás
• Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, lehetőséget adva a
rendszeresen nem versenyző tanulók külön indulásának, segítve az MTLSZ utánpótlás
nevelési rendszerét.
• A tanév “Tollaslabda Diákolimpia® bajnoka” címek eldöntése;
2. A verseny rendezője:
A megyei versenyt a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és a Seregélyesi Pelikán DSE
rendezi.
Döntnök: Karkóné Lukácsy Marianna
3. A verseny helyszíne és időpontja:
Seregélyes, Fő út 201. (A katolikus templom mögött)
2019. február 2. szombat
Megnyitó 850-kor
Regisztráció: a versenyszám megkezdése előtt 40 perccel
(a sorsolás ezt követően lesz)
A területi verseny időpontja: 2019. február 23. szombat, 930
A területi versenyen Komárom-Esztergom, Fejér és Tolna megye tollaslabdázói
vehetnek részt.
A felelős: Karkóné
Lukácsy Marianna
70/387-6020
karkone.seregelyes
@gmail.com
Országos Döntő:
Helyszín: Később kerül kijelölésre, amelyről az MTSZ honlapján lehet tájékozódni a későbbiekben:
https://badminton.hu/
Időpontja: 2019. március 29-31.
4. Versenyszámok: csak egyéni
5. A versenyek résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja
szerint.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2010-ben vagy később születettek
II. korcsoport: 2008-2009-ben születettek
III. korcsoport: 2006-2007-ben születettek;
IV. korcsoport: 2004-2005-ben születettek;
V. korcsoport: 2002-2003-ban születettek;
VI. korcsoport: 1999-2001-ben születettek.

Felversenyzés: Nem lehetséges. Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat.
Korlátozás:
„Toll-A” kategória (II-VI. korcsoport): Csak az a leigazolással rendelkező tanuló nevezhető, aki
legalább egy, az MTLSZ által 2018-ban rendezett versenyen elindult. Számukra csak abban az esetben
kell megyei döntőt rendezni, amennyiben a korcsoportjukban 8 főnél többen lennének. Különben
automatikusan bejutnak az országos döntőbe.
„Műanyag-B” kategória (I-VI. korcsoport): a versenyen nem indulhatnak a Magyar Tollaslabda
Szövetség 2018. december 31-én érvényes korosztályos egyes ranglistájának 1-10. helyezett
játékosai.
Minden versenyző kizárólag egy kategóriában indulhat. Az adott tanév diákolimpiai versenyein végig
a saját választása szerinti kategóriában kell a felmenő rendszerű versenyeken szerepelnie.
Területi döntőre a „Műanyag-B” kategóriában a megyei döntők 1-4. helyezettjei kerülnek.
Országos döntő:
„Toll-A” kategóriában korcsoportonként és nemenként a megyei és budapesti döntők 1-3.
helyezettjei,
„Műanyag-B” kategóriában a területi döntők 1-4. helyezettjei jutnak.
6. Meghívás: Amennyiben a megyei/területi döntőn egy továbbjutó játékos nem vesz részt a
következő fordulóban, a megyei/területi döntőn elért eredmények alapján a következő helyezett
játékos jogosult a részvételre.
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.
7. A verseny lebonyolítása:
Megyei döntő, Területi döntő, Országos döntő:
„Műanyag-B” kategóriában:
Vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. A verseny svájci rendszerben kezdődik. (A létszámtól
függően 4-5-6 fordulót mindenki játszik), majd a további lebonyolítást a versenybíróság a helyszínen
határozza meg.
Rövidített mérkőzések kerülnek megrendezésre, valamennyi korosztályban és versenyszámban kettő
nyert játszmára, játszmánként 11 pontig. A játszmát az a játékos nyeri, aki először eléri a 11 pontot,
hosszabbítás nincs.
Sorsolás: a verseny helyszínén, a „B” kategóriában a verseny megkezdése előtt, a regisztrációt
követően a verseny helyszínén.

8. Nevezés:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja
szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő: a megyei döntőt megelőzően, legkésőbb 2019. január 11-ig.
A kinyomtatott nevezési lapokat január 18-áig el kell juttatni a Tollaslabda Szövetséghez.
Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A nevezési határidő után leadott nevezéseket NEM tudjuk figyelembe venni!
9. Költségek:
Nevezési díj nincs.
A megyei döntő rendezésének költségeit a rendezők viselik.
Az utazási, étkezési, szállás és egyéb költségek a résztvevőket/iskolákat terhelik.
10. Igazolás:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzatában” foglaltak
szerint.
11. Díjazás:
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
12. Sportági rendelkezések:
• A verseny az I. korcsoport versenyszámaiban, valamint a „Műanyag-B” kategóriában minden
korosztályban és versenyszámban YONEX MAVIS 2000 kék szalagos műanyag labdával kerül
megrendezésre, melyet a rendezők biztosítanak. Az „A” kategória II.-VI. korcsoportjában és
versenyszámaiban a mérkőzéseket az MTLSZ szabályai szerint eredeti toll-labdával kell játszani
(Yonex AS30, vagy jobb minőségű), melyet a mérkőző felek egyenlő arányban, kölcsönösen
biztosítanak.
• Óvás az általános szabályok szerint.
• A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalnak
felelősséget!
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata” és a Magyar Tollaslabda Szövetség hatályos szabályzatai érvényesek.
13. További információ:





Verseny közben várakozási idő nincs.
A versenybíróságnak jogában áll az időrendtől eltérni, melyet a nevezők számának
ismeretében fog megállapítani, s az érintett iskolákhoz kiküldeni.
Az öltözőkben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az öltözék sportszerű legyen!



A sportcsarnokban csak tiszta váltócipőben lehet tartózkodni. Egyéb esetben kérjük, a lelátón
foglaljanak helyet!


Jó felkészülést kívánok mindenkinek!
Seregélyes, 2019. január 04.

Karkóné Lukácsy Marianna, tel.: 06/70/3876220, vagy 06/30/2862207
karkone.seregelyes@gmail.com

Tervezett időrend:
800

I. és IV. kcs. regisztrációja (fiúk/lányok)

850

Megnyitó

900

I. kcs. fiúk és lányok versenye

930

IV. kcs. fiúk és lányok versenye

1100

II. kcs. regisztrációja

1140

II. kcs. fiúk és lányok versenye

1200

I. kcs. eredményhirdetés

1220

III. kcs. regisztrációja

1300

IV. kcs. eredményhirdetés

1305

III. kcs. fiúk és lányok versenye
V. és VI. kcs. regisztrációja

1345

V. és VI. kcs fiúk és lányok versenye

1430

II. kcs. eredményhirdetése

1600

III.; V. és VI. kcs. eredményhirdetése

