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1. A verseny célja: 
 

Versenyzési lehetőség biztosítása, ranglistapontok szerzése.  
 

 

2. A verseny helye: 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 

Takács Károly Játékcsarnok, 6 pálya 

 

3. A verseny ideje: 
 

2023. január 28. szombat, 09:00 óra 

 

4. A verseny rendezője:  
 

A Ludovika SE, amely az alábbi versenybíróságot nevezi ki: 

döntnök: Szent-Andrássy Márk 

titkár: András Izabella 

 

5. Versenyszámok:  

                

férfi egyes 

női egyes 

férfi páros 

női páros 

vegyes páros 

 

A versenyszámokat legalább 4 játékos / pár jelentkezése esetén indítjuk el. 

 

6. A verseny résztvevői:  
 

Érvényes sportorvosi igazolással és játékengedéllyel rendelkező játékosok, akiket az 

egyesületük határidőre benevez. 

 

7. Nevezés: 
 

A nevezések beérkezésének határideje: 2023. január 23 ., hétfő 09:00 óráig a következő 

címre: 

Szent-Andrássy Márk: mark.szentandrassy@gmail.com 

További információ: Szent-Andrássy Márk (+36-70-231-9973), 

 

Megkérünk minden egyesületet, hogy nevezéseiket a mellékelt Excel táblázat kitöltésével 

szíveskedjenek leadni! 
 

 

A határidő után leadott nevezéseket NEM tudjuk figyelembe venni. 

 

 

mailto:mark.szentandrassy@gmail.com


 

Megkérnénk minden egyesületet, hogy ne csak a játékosok nevezését küldjék meg a 

megadott határidőig, tehát hétfő 9 óráig, hanem a versenyzők születési helyét és idejét, 

édesanyjuk nevét, illetve személyi vagy diákigazolvány számát is, valamint azon edzők, 

szurkolók, kísérők nevét, születési helyét és idejét, édesanyjuk nevét és személyi 

igazolvány számát is, akik várhatóan ellátogatnak a versenyre. A nevezési határidő 

letelte után elküldött kísérők neveit már nem tudjuk eljuttatni a portára! 

 

A személyi igazolványát / diákigazolványát senki se hagyja otthon, mert a belépésnél 

szükség lesz rájuk! 

 

 
 

8. A verseny lebonyolítása: 
 

Egyenes kieséses rendszerben, kétvereséges rendszerben, ill. vegyes rendszerben (alcsoport – 

továbbjutás – főtábla – KO), a benevezett játékosok számától függően. 

 

A verseny 2023. január 28-án szombaton, 0900 –kor veszi kezdetét. Valamennyi mérkőzésre 

ezen a játéknapon kerül sor. 
  

A nevezések beérkezése és a sorsolás elkészülte után konkrét időrend készül, amelyet a 

tornát megelőző csütörtök estig az érintetteknek elküldünk majd. 

 

9. Sorsolás: 
 

2023. január 25-én, szerdán 2000–kor. A sorsolás a Tournamentsoftware programmal 

történik. 

 

10. Díjazás: 
 

Valamennyi versenyszám I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 

Valamennyi versenyszám győztese(i) pénzdíjazásban részesül(nek). A pénzdíj összege 

megegyezik az adott versenyszámban befolyó nevezési díjtömeg 20%-ával. 

 

11. Költségek: 
 

A verseny rendezési költségeit a rendező egyesület fedezi, a versenyzők költségei (nevezés, 

utazás, étkezés stb.) a nevezőket terhelik.  

 

D kategória egyes versenyszámokban 3.000 Ft. 

D kategória páros versenyszámokban 3.000 Ft/fő.  

 

12. Járványügyi tudnivalók: 

 

A csarnokba csak egészséges, nem lázas, nem köhögő ember léphet be és tartózkodhat! 

 

Amennyiben a kormányzati rendelkezések változnak, akkor azok hatását a szövetségi 



honlapon közzétesszük, és a nevezőknek elektronikus levélben megküldjük. 

 

13. Egyéb tudnivalók:  

 

*        A versenyt eredeti toll-labdával rendezzük (Victor Champion Gold, vagy jobb 

minőségű), amelyet a játékosok egyenlő arányban biztosítanak az MTLSZ aktuális szabályai 

szerint. 

*        A sportszerű öltözet kötelező, melegítőben játszani nem lehet. 

*        Az MTLSZ által kiadott játék- és versenyszabályok érvényesek.   

*        A verseny közben várakozási idő, ebédszünet nincs, az egyes mérkőzések közötti 

pihenési idő a különböző kategóriák meccsei között nem feltétlenül biztosítható 

*        A versenybíróságnak jogában áll az időrendtől eltérni 

*        Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

Budapest, 2023. január 8. 

 

 

Szent-Andrássy Márk        

 

Ludovika SE Tollaslabda Szakosztály  

Szakosztályvezető 


