
Qualysoft Kupa
2022. december 3. 

szombat
felnőtt IA, III osztály

3. December 2022.
Saturday

Adult IA, III class



A verseny célja: Goal of the tournament:

Versenyzési  lehetőség  és  ranglistapont  szerzés
biztosítása versenyengedéllyel rendelkező versenyzők
számára

Playing  possibility  to  licensed  players  to  get
leaderboard points

A verseny helye: Place of tournament:

Living Sport Tollaslabda csarnok, Cegléd, 2700 Mizsei út

A verseny időpontja: Date of tournament:

2021. 12. 03. szombat / Saturday

8:00-9:00 Regisztráció és melegítési lehetőség 8:00-9:00 am: Registration and warming up

9:00 Megnyitó 9:00 Opening ceremony

9:15- Verseny. A versenyszámok kezdési időpontjáról
a sorsolás után időrendet küldünk a benevezett 
csapatok vezetőinek a regisztrációban megadott email
címre.

9:15: Tournament. Players will be notified about the
agenda and the exact starting time of each event via 
email

A verseny rendezője: Organizer of the tournament:

Az Életmód SE, amely az alábbi Versenybíróságot 
nevezi ki:

Életmód SC, which names the following persons:

versenyigazgató: Nagy Krisztián Tournament Director: Nagy, Krisztián

Döntnök: Varga Miklós Referee: VARGA, Miklós

Versenyszámok: Events:

Női és férfi egyéni, női és férfi egynemű páros, 
vegyes páros.

Women and man singles, Women and man doubles 
and mixed doubles

A versenyszámok legalább négy nevező esetén 
kerülnek megrendezésre.

Minimum of 4 players are required for each event to
be held.

Díjazás: Awards:

Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. I-III places will be awarded medals.

A verseny résztvevői: Participants:

Érvényes  igazolással  és  versenyengedéllyel
(sportorvosi  engedéllyel  is)  rendelkező  játékosok,
akiket  az  egyesületük  határidőre  benevez.
Amennyiben  a  játékos  versenyengedélyének  és
sportorvosi  engedélyének  a  dátuma  szerepel  az
MTLSZ honlapján  és  érvényesek,  úgy a  helyszínen
nem kell igazolni.

Players  with  registration  and  sports  license  valid
until  the  deadline  (with  sports  doctor  certificate).
Paper  based  licenses  are  only  required  if  license
cannot be validated using MTLSZ web page.

A verseny lebonyolítása: Playing Method:

A  versenyzők  létszámától  és  a  versenybíróság Depends on the number of players and based on the



döntésétől függően a versenyszabályzat szerint. Referee’s decision and the Tournament Regulation.

Labda: Shuttle:

A  versenyt  Victor  Master  Ace,  toll-labdával
rendezzük,  melyet  a  játékosok  egyenlő  arányban
biztosítanak. 

The tournament will be played with  Victor Master
Ace feather shuttle, which should be provided equal
ration by the players. 

Költségek: Fees:

A  rendezés  és  a  lebonyolítás  költségeit  (terem,
személyi költségek) a rendezők viselik, a versenyzők
költségei  (nevezés,  utazás,  étkezés,  stb.)  a  nevezőt
terhelik.

All costs of the event (hall, personal expenses) are
paid by the organizers. The cost of athletes are paid
by the nominator clubs.

Egyéb tudnivalók: Miscellaneous Information:

A  sportszerű  öltözet  kötelező  (laza,  „melegítő”
jellegű ruhában nem lehet játszani).
A  csarnok  pályáin  csak  tiszta,  nyomot  nem  hagyó
talpú teremcipőben lehet játszani.
A csarnok játékterületén váltócipő viselése mindenki
számára  (szülők,  testnevelők,  edzők,  kísérők,
szurkolók, …) kötelező, utcai cipőben tilos a belépés!
Várakozási idő a versenyszámok között nincs.
Az  öltözőben  hagyott  tárgyakért  a  Rendező  nem
vállal felelősséget.
A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja.
Minden  egyéb  kérdésben  a  MTLSz  Verseny-  és
Játékszabályai,  valamint  az  ezekhez  tartozó
szabályzatok  az  irányadók
(https://badminton.hu/szabalyok),  az  értelmezésük
jogát a Versenybíróság magának fenntartja.

Sportswear is mandatory. No loose, training clothes
are allowed during play.
Only clean and non-markable shoes can be used.
No enter (parents, PE teachers, coaches, visitors) in
outdoor shoes into the playground.
No resting time between different events.
Organizer takes no responsibility for lost objects.
Referee and organizer  reserve the  right to  change
terms and conditions at any time.
All other questions (mainly the rules of tournament)
are handled according to MTLSZ regulations. The
right for their interpretation is preserved by the jury.

Nevezés: Registration:

Határidő: 2022.   november 28  . hétfő 9:00  
Nevezni a nevezési lap elküldésével lehet az alábbi 
email címre:

Deadline   :   28     November  . 2022 Monday   9  :00  
Registration is only possible via sending the 
registration sheet to the following email address

Varga Miklós, varga.miklos@variovision.hu

Nevezési díj: 3 000 Ft / fő / versenyszám

A versenyen összesen legfeljebb három 
versenyszámban lehet indulni!
A  nevezési  díjat  a  helyszínen  készpénzben  lehet
fizetni vagy előzetes igény szerint utalással rendezni

Registration fee: 3 000 Ft / person / event

One player can register to a maximum of 3 events 
in the tournament.
The fee can be paid in the hall by cash or by bank 
transfer (no credit card).
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