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Időpont

Regisztráció

Résztvevők

Áder János, Magyarország Köztársasági elnöke

Dr. Sávolt-Szabó Tünde államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság
 Dr. Palkovics László államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkárság
 Borkai Zsolt elnök, Magyar Olimpiai Bizottság
 Csorba József elnök, Magyar Tollaslabda Szövetség
 a tanév „Diákolimpiai bajnoka” címek eldöntése;
 a tollaslabda sportág népszerűsítése;
 az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve az
MTLSZ utánpótlás nevelési rendszerét.
 a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a
Magyar Tollaslabda Szövetség
Döntnök:
Csanádi Péter
Döntnök-helyettes: Sándor Réka
Ecsegi Szilvia
Városi Sportcsarnok Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35.
 2017. március 24., péntek:
0900-tól: Megnyitó, Technikai értekezlet,
1000-tól: I. kcs; és „B” kategória II-VI. kcs. 1-3. forduló. A résztvevők
létszámának ismeretében a 4. forduló is megrendezésre kerülhet!
 2017. március 25., szombat
0900-tól: I. kcs. és„B” kategória II-VI. kcs. 4/5-6. forduló
kb.: 1230-tól: „ A” kategória csoportmérkőzések, valamint a résztvevők
létszámának függvényében nyolcaddöntők és negyeddöntők.
 2017. március 26., vasárnap
0900-tól: „A” kategória negyeddöntők, elődöntők, döntők, I. kcs és „B”
kategória helyosztók, eredményhirdetés
 2017. március 24., péntek 0800 –tól a Sportcsarnokban
 2017. március 25., szombat 0730-tól a Sportcsarnokban
- a Regisztráció során minden résztvevő részére átvehető egy
Emléklap a részvételről!
 A versenyen az indulhat, aki érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, s
akinek megfelelően kitöltött nevezési lapja a megyei döntő megkezdése
előtt eljutott a Magyar Tollaslabda Szövetséghez
.Az országos döntőkben korcsoportonként, nemenként „A” kategóriában a
megyei (budapesti) döntők 1-4. helyezettjei, „B” kategóriában a területi
(budapesti) döntők 1-4. helyezettjei jutottak. Indulhatnak még a szabad

Igazolás
Díjazás
Költségek

kártyával meghívottak. Amennyiben az előversenyekről a helyezés alapján
továbbjutott játékos nem vesz részt az Országos Döntőn, a következő
legjobb helyezésű játékos jogosult a részvételre. Az I. korcsoport „A”
kategóriának minősül.
Az általános kiírás 8. pontja szerint.
Valamennyi versenyszám I-III. helyezettje oklevél és érem díjazásban részesül.
A legeredményesebb általános- és középiskola „A” és „B” kategóriában végleg
elnyeri a Magyar Tollaslabda Szövetség serlegét.
A verseny rendezésével járó költségeket a rendezők fedezik. A résztvevők
költségeiket maguk viselik.







Korcsoportok

I. korcsoport: 2008-ban, vagy később születettek;
II. korcsoport 2006-2007-ben születettek;
III. korcsoport: 2004-2005-ben születettek;
IV. korcsoport: 2002-2003-ban születettek;
V. korcsoport: 2000-2001-ben születettek;
VI. korcsoport: 1997-1998-1999-ban születettek

Versenyszámok Minden korcsoportban, kategóriában: fiú és leány egyes


A verseny
lebonyolítása

Nevezés
Sorsolás

Egyebek

Az „A” kategóriában (II-VI. kcs.) csoportokban, majd egyenes kieséses
rendszerben az előzetesen megadottak szerint. A kiemelés az érvényes
ranglista alapján történik. Az I. kcs. Svájci rendszerben kerül lebonyolításra.
A mérkőzéseket a II-VI. kcs-ban kettő nyert játszmára játsszuk, játszmánként
21 pontig a tollaslabdázás ide vonatkozó szabályai szerint. Az I. kcs-ban 2
nyert játszmára, játszmánként 11 pontig.
 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!
Szabályosan kitöltött nevezési lapon (remélhetőleg) megtörtént.
„A” kategória: 2017. március 21-én (kedd) 9.00 órától a Magyar Tollaslabda
Szövetség irodájában. A „B” kategória sorsolására a helyszínen kerül sor a
regisztrációt követően.
 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, kivéve az III. kcs, amely műanyag labdával kerül megrendezésre.
 A fordulók után a „B” kategória és az I.kcs. 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
 Óvás az általános szabályok szerint.
 Szállással kapcsolatos információk mellékletben.
 A Sportcsarnokban büfé üzemel!

Budapest, 2017.február 20.

