
BUDAPESTI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA
Dél-Pesti kvalifikáció

2019. február 9. szombat 9:00 

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.



Tollaslabda Diákolimpia 

Dél-Pest körzeti kvalifikáció kiírása

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 Budapesti Területi Döntőre való feljutás továbbjutás eldöntése.

2. A verseny helye:
Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8. (bejárat az Olaj utca felől)

3. A verseny ideje: 2019. február 9.
„Műanyag-B” kategória I., III., V. korcsoport: 9:00

regisztráció: 08:15 – 08:45
„Műanyag-B” kategória II., IV., VI. korcsoport: 13.00

regisztráció: 12:15 – 12:45

4. A verseny rendezője:
A Magyar Tollaslabda Szövetség megbízásából: a T(r)ollas SE, amely az alábbi 
versenybíróságot nevezi ki:
döntnök: Szele Zoltán
döntnök-helyettes: Gazdag Ferenc

5. Versenyszámok:
lány és fiú egyéni mérkőzések

6. A verseny résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII.
pontja szerint: A Diákolimpia® résztvevői az általános és közép fokú iskolák azon tanulói
(versenyzői) lehetnek, akik az adott tanév kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott
Diákolimpia® verseny időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
vagy tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 56. § (3)
bekezdése alapján – a tanév folytatásától fegyelmi határozattal történő eltiltás esetét kivéve
– szünetel.



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.

Kategóriák:
• „Toll-A” kategória: Körzeti (dél-pesti) kvalifikáció nincsen! 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-i  ranglistáján.  „Toll-A”  kategóriában  budapesti  döntő  csak  akkor  kerül
megrendezésre, ha több, mint nyolc jelentkező van az adott nemű és korosztályú versenyre. 

• „Műanyag-B” kategória:  a versenyen nem indulhatnak a  Magyar  Tollaslabda Szövetség
2018. december 31-én érvényes korosztályos egyes ranglistájának 1-10. helyezett játékosai.

Mindenki indulhat, akit az alábbi – körzeti beosztásban megjelölt – kerület(ek)ben működő iskolája
szabályosan benevez, és érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik.
Dél-Pesti körzet kerületek: VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.

Minden versenyző kizárólag  egy kategóriában indulhat.  Az adott  tanév Diákolimpia  versenyein
végig a saját választása szerinti kategóriában kell a felmenő rendszerű versenyeken szerepelnie.

7. 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. 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 iroda@badminton.hu e-mail címre.

8. A verseny lebonyolítása:
• „Műanyag-B”  kategóriában  svájci  rendszer  vagy  ha  a  létszám  megengedi,  akkor

körmérkőzéses formában.
• Pontozás: Kettő nyert játszma, 11 pontig, hosszabbítás nélkül.
• Használható  labda:  Yonex  Mavis  2000,  kék  szalagos  műanyag  labda,  melyet  a  rendező

biztosít.
• B  kategória  1-8.  helyezettjei  jogosultságot  szereznek  a  Budapesti  területi  döntőn  való

részvételre (Budapest, Hodos Tamás Tollaslabdacsarnok, 2019. február 23.)

https://nevezes.diakolimpia.hu/


9. Sorsolás:
• Helyszínen, a megjelenést és regisztrációt követően.

10. Díjazás:
• Minden versenyszám I-III. helyezettje éremdíjazásban részesül.

11. Nevezési díj :
Nincs.

12. Egyéb:
• Óvás az általános szabályok szerint
• A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem 

vállalnak felelősséget!
• Az utazási, étkezési és egyéb költségek a résztvevőket/iskolákat terhelik.
• Sportorvosi igazolás nem szükséges, a játékosok szülői felelősséggel vesznek részt
• A versenyen az MTLSZ vonatkozó szabályzatai az érvényesek.
• A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben illetve teremcipőben lehet.
• A versenybíróságnak jogában áll az időrendtől eltérni
• Egyesületi nevet, logót, más nevét hordozó ruhanemű nem viselhető
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