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Magyar Tollaslabda Szövetség 



1) A Csapatbajnokság célja: A sportág népszerűsítése, a hazai második vonalbeli szakosztályok 

erőviszonyainak felmérése, a nevelési munka elősegítése, a csapatszellem erősítése és a CSB 

II. osztály csapatbajnoka cím eldöntése. 

 

 

2) A bajnokság kiírója: A Magyar Tollaslabda Szövetség. 

 

 

3) Versenybíróság:  

Elnök:  Varga Miklós (varga.miklos@variovision.hu) 

                                       Tel: 06-70-365-6033 

 

Elnökhelyettes:  Tóth Richárd 

 

4) A bajnokság ideje és helye:  

     1. forduló: 2022. november 12.        

 2. forduló: 2023. március 11.                                     

                    

 

 

5) A bajnokság résztvevői: A CSB szabályzat melléklete alapján az I. és II. csoportban, 

csoportonként négy csapat indulhat. A 2021/2022. évi eredmények alapján az alábbi csapatok 

jogosultak az indulásra:                                

 

1. Bodajki TSE                                 2. Érdi VSE 

                                Trollas SE, Győri TE; BEAC, CET 

       

      

                                                                                      

6) A bajnokság lebonyolítása: Őszi-tavaszi fordulóval, egy-egy hétvégén körmérkőzéses 

formában, egy csapattalálkozó 7 mérkőzésből áll (2 férfi egyes, 2 női egyes, 1 férfi páros, 1 női 

páros és 1 vegyes páros). A végső sorrend kérdésében és minden egyebekben a Csapatbajnoki 

Szabályzat az irányadó. A győztes automatikusan feljut az I. osztályba. Amennyiben egy 

egyesületnek már szerepel csapata magasabb osztályban, úgy az alapszakasz 2. helyezettje 

jogosult a feljutásra. A 6. helyezett automatikusan kiesik a CSB III. osztályba. 

 

7) Nevezés: A csapat nevezéseket és a név szerinti nevezéseket 2022. október 19-én éjfélig 

írásban, az erősorrendet a CSB-szabályzatban megadottak szerint, az aktuális MTLSZ Ranglista 

alapján (2022. október 17-i) a mellékelt Nevezési lapon kell eljuttatni az MTLSZ címére (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3.), vagy E-mailen: iroda@badminton.hu címre. Pótnevezésre nincs 

lehetőség. Csak a nevezési határidőig megérkezett nevezések fogadhatók el. Nyomatékosan 

felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy amennyiben indulási szándékukat 2022. október 19-ig nem 

jelzik, akkor úgy tekintjük, hogy indulási jogukkal nem kívánnak élni. 

 

8) Nevezési díj: Csapatonként 50.000.- Ft. A beérkezett nevezési díjakról az MTLSZ számlát ad. 

 

 

7 Sorsolás és technikai értekezlet: Az erősorrend elfogadásáról a csapatokat október 25-ig 

értesítjük. A sorsolás október 27-én lesz. 
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9) Díjazás: A bajnokság 1-3. helyezettje oklevél, és csapatonként maximum 10 fő érem díjazásban 

részesül. 

 

 

10) Költségek: A játékvezetői díjakat, a játékvezetők étkezési költség támogatását, valamint a nem 

helyi illetőségű játékvezetők úti- és szállás költségét az MTLSZ fedezi. Az egyéb rendezési 

költségeket a rendező szakosztályok viselik, míg az egyéb részvételi költségek (utazás, étkezés, 

szállás, stb.) a résztvevő csapatokat terhelik Az MTLSZ által biztosított labdamennyiségen túl 

szükséges labda költsége és minden egyéb felmerülő költség a résztvevőket terhelik. 

 

 

11) Labda: Az MTLSZ a Csapatbajnokság mérkőzéseire csapattalálkozónként 2 doboz Victor 

Master Ace vagy Gold Champion labdát biztosít. A további labdaszükségletet a csapatok egyenlő 

arányban biztosítják. 

 

12) Óvás és fellebbezés: Óvni és fellebbezni a CsB Szabályzat 22.§-a szerint, csak írásban lehet. 

Óvási díj 5 000.- Ft, fellebbezési díj 10 000.- Ft, mely az óvással, illetve a fellebbezéssel 

egyidejűleg fizetendő. A befizetés hiányában az óvás, illetve a fellebbezés érvénytelen.  

 

 

 

13) Egyebek:  

- Sportszerű öltözék kötelező. A csapatok a jó megjelenés érdekében egységes öltözéket 

viseljenek. 

- Érvényes orvosi igazolással ellátott tagsági igazolvány és játékengedély szükséges, melyet 

a játékvezetők minden forduló alkalmával ellenőriznek. A 215/2004. (VII.13.) számú 

Kormányrendelet szerint az orvosi igazolás érvényessége 18 év alatt 6 hónap, 18 év felett 

12 hónap, melynek minden játéknapon érvényesnek kell lennie. 

- Minden kérdésben az MTLSZ érvényes Játék és Versenyszabályok és a Csapatbajnoki 

Szabályzat rendelkezései érvényesek. 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 15. 

 

Magyar Tollaslabda Szövetség 

 


