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A verseny célja
•
•
•

a tanév „Diákolimpiai bajnoka” címek eldöntése;
a tollaslabda sportág népszerűsítése;
az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve az MTLSZ utánpótlás nevelési rendszerét.

A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Tollaslabda Szövetség

Versenybíróság
Döntnök: Tollas Emese
Döntnök-helyettesek: Balogh Richárd és Ecsegi Szilvia

Helyszín és időpontok
Helyszín: Vác, Városi Sportcsarnok (2600 Vác - Bán Márton u.3.)
Időpontok:
2019. március 29., péntek:
1200-tól: Technikai értekezlet,
1230-tól: Megnyitó,
1300-tól: „B” kategória I-III. kcs. 1-3. forduló; majd azt követően „B” kategória IV-VI. korcsoport.
2019. március 30., szombat
0900-tól: „B” kategória I-III. korcsoport, majd azt követően IV-VI. kcs. 4/5-6. forduló (Mindenkitől kérjük a pontos megjelenést!)
kb.: 1400-tól: „A” kategória csoportmérkőzések, valamint a résztvevők létszámának függvényében nyolcaddöntők és
negyeddöntők.
2019. március 31., vasárnap
0900-tól: „A” kategória negyeddöntők, elődöntők, döntők, „B” kategória helyosztók, eredményhirdetés

Regisztráció
2019. március 29., péntek 1030 –tól a Sportcsarnokban,
2019. március 30., az „A” kategóriának 1200-tól a Sportcsarnokban
A regisztráció során minden résztvevőnek be kell mutatnia a diákigazolványát és átvehető egy emléklap a részvételről!

Résztvevők
A versenyen az indulhat, aki érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, s akinek az MDSZ elektronikus nevezési rendszeréből
kinyomtatott, aláírt nevezési lapja eljutott a Magyar Tollaslabda Szövetséghez.

Az országos döntőkben „B” kategóriában a területi (budapesti) döntők 1-4. helyezettjei, „A” kategóriában a benevezett
játékosok jutottak. Amennyiben az előversenyekről a helyezés alapján továbbjutott játékos nem vesz részt az Országos
Döntőn, a következő legjobb helyezésű játékos jogosult a részvételre.

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

Igazolás
A Tollaslabda Diákolimpia® Versenykiírás „10. Igazolás” pontjában meghatározottak szerint.

Díjazás
Valamennyi versenyszám I-III. helyezettje oklevél és érem díjazásban részesül, valamint valamennyi versenyszám I-III.
helyezettje a Döntő Fő támogatójától (Multicolor Kft.) YONEX Vásárlási utalványban részesül (I. hely: 8.000.-, II. hely:
5.000.-, III. hely: 3.000.-Ft értékben).
A legeredményesebb általános- és középiskola „A” és „B” kategóriában végleg elnyeri a Magyar Tollaslabda Szövetség
serlegét.

Költségek
A verseny rendezésével járó költségeket a rendezők fedezik. A résztvevők költségeiket maguk viselik.

Versenyszámok
Minden korcsoportban, kategóriában: fiú és leány egyes

A verseny lebonyolítása
„A” kategória:
− Az „A” kategóriában (II-VI. kcs.) csoportokban, majd egyenes kieséses rendszerben az előzetesen megadottak
szerint. A kiemelés a 2018.12.31-én érvényes ranglista alapján történik.
− A mérkőzéseket kettő nyert játszmára játsszuk, játszmánként 21 pontig a tollaslabdázás ide vonatkozó szabályai
szerint.
„B” kategória:
−
−
−

A „B” kategóriában „Svájci” rendszerben, mindenki legalább 6 mérkőzést játszik.
A mérkőzéseket valamennyi korosztályban és versenyszámban 2 nyert játszmára játsszuk, játszmánként 11
pontig a tollaslabdázás ide vonatkozó szabályai alapján.
A versenybíróság a ponthatárt „B” kategóriában megváltoztathatja!

Nevezés:
A határidőig elektronikusan kitöltött nevezési lapon megtörtént.

Sorsolás:
„A” kategória: 2019. március 26-án (kedd) 9.00 órától a Magyar Tollaslabda Szövetség irodájában.
„B” kategória: A sorsolásra a helyszínen kerül sor a regisztrációt követően.

Egyebek:
•
•
•
•

•
•
•

A versenyt „B” kategóriában minden versenyszámban YONEX 2000 műanyag labdával (kék szalagos) rendezzük,
melyet a rendezők biztosítanak. „A” kategóriában a mérkőzéseket valamennyi versenyszámban kizárólag YONEX
(AS-20 vagy jobb) eredeti toll-labdával rendezzük, melyet a mérkőző felek egyenlő arányban kötelesek biztosítani.
A fordulók után a „B” kategória eredménylistát kifüggesztjük, és ezt követően fél órán belül lehet indokolt
esetben az eredmény módosítását kérni a versenybíróságnál. Ezt az eredményhirdetés előtt is kérjük
figyelemmel kísérni!
A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget!
A legeredményesebb iskola pontverseny számítása:
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
A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és sportegyesületi öltözék viselése
nem engedélyezett.
Óvás: A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XVI. pontja
szerint.
A Sportcsarnokban büfé üzemel!

További információ:

Magyar Tollaslabda Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei. u. 1-3.
Tel.: 06-1-460-6903
Fax: 06-1-460-6904
E-mail: office@badminton.hu

