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2018/2019. TANÉVI 
TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA®  

VERSENYKIÍRÁSA 

A Tollaslabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a versenyt 
az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tollaslabda Szövetség (MTLSZ) rendezi meg. 

1. A verseny célja:  

• A tollaslabda sportág népszerűsítése; 

• 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; 

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője: 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tollaslabda Szövetség. 

3. A versenyek helyszínei és időpontjai: 

Megyei versenyek: 

Megyei versenyeket szervezők kiírása szerint.  

Területi versenyek: 

Az területi versenyek helyszínei és időpontjai a beérkezett nevezések ismeretében később kerülnek meghatározásra, amely 
információk a Magyar Tollaslabda Szövetség honlapján lesznek elérhetőek: https://badminton.hu/ 

Területi beosztás Megbízott felelős Telefon E-mail 

1.Budapest Gazdag Ferenc 70/539 4423 gazdag@trollas.se 

2.Észak-Dunántúl: Vas, Győr-
Moson-Sopron, Veszprém 

Horváth Attila 20/911-0830 ha61@weores-papa.sulinet.hu 

3.Dél-Dunántúl: Zala, Somogy, 
Baranya 

Balogh Richárd 70/552 6813 multialarmse@gmail.com  

4.Közép-Dunántúl: Komárom-
Esztergom, Fejér, Tolna 

Lukácsy Marianna 70/387-6020 karkone.seregelyes@gmail.com 

5.Észak-Magyarország: Nógrád, 
Pest, Heves 

Tinka Lajos 30/590-9291 tila58@citromail.hu 

6.Észak-Alföld: Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar 

Hajdu Gyula 30/283-5746 hajdu_gy@freemail.hu 

7.Dél-Alföld: Békés, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun 

Fehér János 20/538 7845 vvseujszasz@gmail.com  
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Országos Döntő: 

Helyszín: Később kerül kijelölésre, amelyről az MTSZ, valamint a Diákolimpia® honlapján lehet tájékozódni a későbbiekben 
(https://badminton.hu/; www.diakolimpia.hu) 
Időpontja: 2019. március 29-31. 

4. 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: 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

Korlátozás: 

„Toll-A” kategória: azon versenyző nevezhet, aki a nevezési határidő pillanatában le van igazolva, érvényes 
versenyengedéllyel rendelkezik, a 2018. évben legalább 1 ranglista versenyen részt vett és megtalálható az MTLSZ 2018. 
december 31-ei ranglistáján. 
„Műanyag-B” kategória: 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 Diákolimpia® versenyein végig a saját választása 
szerinti kategóriában kell a felmenő rendszerű versenyeken szerepelnie. 

Résztvevők: 

Megyei versenyek: 

Megyei versenyeken a szervezők kiírása szerint. „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 döntő: 

„Műanyag-B” kategóriában, minden korcsoportban a megyei döntők 1-4. helyezettjei kerülnek.  

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.  

5. Meghívás: 

Amennyiben a megyei, vagy területi döntőről továbbjutó játékos nem vesz részt a következő fordulóban (előzetesen 
lemondja a részvételt), a megyei, vagy 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 versenyen való részvétel miatt nem 
tudtak elindulni. A szabad kártya igénylését a megyei döntők megrendezése előtt a Magyar Tollaslabda Szövetségnek 
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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. 

6. Versenyszámok: 

 
Fiú egyes és leány egyes versenyek az alábbi kategóriákban: 

• „Toll-A” kategória: II., III., IV., V., VI. korcsoportban 

• „Műanyag-B” kategória: I., II., III., IV., V., VI. korcsoportban 

7. A verseny lebonyolítása: 

Megyei döntő: 

A megyei döntők lebonyolítása a szervezők kiírása szerint. A megyei döntőket 2019. február 10-ig kell lebonyolítani.  

Területi döntő: 

A területi döntőket szervezők kiírása szerint, legkésőbb 2019. március 10-ig kell lebonyolítani. 

Országos döntő: 

„Toll-A” kategória:  

Vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. A selejtezőben az indulók számát figyelembe véve, az MTLSZ fenntartja a jogot, 
hogy a ranglista alapján versenyzőket emeljen ki, akik a versenyt a főtáblán kezdik. 

A selejtező résztvevői 3-4 fős csoportokban körmérkőzést játszanak. A csoportok győztesei (a csoportok számától függően 
a 2. helyezettek is) jutnak a főtáblára. A főtáblán a verseny egyenes kieséssel folytatódik. 

A mérkőzéseket kettő nyert játszmára játsszák, játszmánként 21 pontig a tollaslabda játékszabályai szerint. 

Az országos döntőn a kiemelés az MTLSZ 2018. december 31-i ranglistája alapján történik. 

„Műanyag-B” kategóriában:  

Vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. A verseny svájci rendszerben kezdődik (legalább 6 fordulót mindenki játszik), 
majd a további lebonyolítást a versenybíróság a helyszínen határozza meg. 

Az azonos győzelem számmal rendelkezők között lehet egyenes kiesés, vagy a körmérkőzés befejezése a még le nem 
játszott mérkőzésekkel a sávon belül.  

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 „Toll-A” kategóriában 2019. március 19-én, kedden a Magyar Tollaslabda Szövetség irodájában, a „B” 
kategóriában a verseny megkezdése előtt, a regisztrációt követően a verseny helyszínén. 

8. Nevezés: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. 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: 2019. január 11-ig az MDSZ online nevezési felületén; majd 2019. január 18-ig a kinyomtatott, az 
iskola által aláírt, lepecsételt nevezési lapot el kell küldeni a Magyar Tollaslabda Szövetségbe. A beküldés módja lehet: 
személyesen, postán (Magyar Tollaslabda Szövetség, 1146, Budapest, Istvánmezei út 1-3.), vagy e-mailen szkennelve (az 
office@badminton.hu, vagy az iroda@badminton.hu e-mail címre). 

A nevezés csak akkor érvényes, ha a nevezési lap 2019. január 18-ig megérkezik a fent említettek szerint a Magyar 
Tollaslabda Szövetséghez! 

Nevezési díj nincs! 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
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9. Költségek: 

A megyei, területi versenyek és az országos 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 „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 
 

11. Díjazás: 

A megyei döntőkön korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Az országos döntőn korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek oklevél és érem díjazásban 
részesülnek.  

Az „A” kategóriában kettő harmadik hely kerül kiosztásra. A „B” kategóriában egy harmadik helyezett van! 

A legeredményesebb iskola címek iskolafokok szerint kategóriánként kerülnek kihirdetésre (4 díj kerül átadásra) az MTLSZ 
által használt egyedi pontszámítás alapján. 

A Diákolimpia® országos döntőjének résztvevői Emléklapot kapnak. 

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. 

• A legeredményesebb iskola pontverseny számítása az országos döntőn való iskola indulói létszámokat figyelembe 
véve az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

Helyezés 16<induló 17>induló>8 9>induló 

1. hely:  10 pont  6 pont  3 pont 

2. hely:  6 pont  4 pont  2 pont 

3. hely:  4 pont  2 pont  1 pont 

5. hely:  2 pont  1 pont 

9. hely:  1 pont 

• Óvás a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XVI. pontja 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. 

További információ: 

Magyar Tollaslabda Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei. u. 1-3. 

Tel.: 06-1-460-6903 
E-mail: office@badminton.hu; iroda@badminton.hu 
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