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VERSENYKIÍRÁS 
Tollaslabda Diákolimpia Pest/Dél Megyei Döntő 

2022/2023. tanév 
1. A verseny célja:  

• a tollaslabda sportág népszerűsítése; 

• A Pest területi döntőn való részvétel jogának megszerzése „B” kategóriában. 

• az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, lehetőséget adva a 

rendszeresen nem versenyző tanulók külön indulásának, segítve az MTLSZ utánpótlás 

nevelési rendszerét. 

2. A verseny rendezője: 

• az Országos Diáksport Szövetség; 

• a Magyar Tollaslabda Szövetség; 

• az Életmód Sport Egyesület. 

Akik az alábbi versenybíróságot nevezik ki:  

Döntnök: Nagy Krisztián 

3. A verseny helye és időpontja:  

Living Sport Tollaslabda Csarnok, 2700 Cegléd, Mizsei út 

Google Térkép 

2023. március 25. (szombat) 

09:00 

FIGYELEM!  Megjelenés, kizárólag a III. korcsoport 

(2010-2011-ben születettek) Leány és Fiú versenyzőknek! 

Az összes többi korcsoport minden nevezője automatikusan továbbjut az április 15-i területi 

döntőre, a korcsoportjukban nevezők alacsony létszáma végett! 

 

https://goo.gl/maps/16HFTpK5NJFYMZC86
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4. Nevezés, határidő: 

A megyei versenyeket megelőzően a Magyar Diáksport Szövetség honlapján 

elektronikusan, 2023. március 16. (CSÜTÖRTÖK)! 

5. A verseny résztvevői: 

Az alábbi jártások oktatási intézményeinek diákjai: 

Vecsési járás  Nagykátai járás 

Monori járás  Dabasi járás 

Ceglédi járás  Gyáli járás 

Nagykőrösi járás 

„Műanyag-B” kategória („B”) (I-VI. korcsoport) versenyen nem indulhatnak a Magyar 

Tollaslabda Szövetség 2022. december 31-én érvényes tisztított korosztályos egyes 

ranglistájának kiemelt játékosai. 

A kiemelt listák megtalálhatók: Tollaslabda-nevezesi-ranglista-2022-2023.pdf (diakolimpia.hu) 

6. Korcsoportok/Versenyszámok:  

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat”  

VII. pontja szerint. 

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem 

lehetséges. 

7. A verseny lebonyolítása:  

Csoport, körmérkőzéses formában, vagy svájci rendszerben az indulók számától függően.  

A mérkőzések valamennyi korosztályban és versenyszámban 2 nyert szettig, 15 pontig, 

hosszabbítás nincs. 

8. Sorsolás: 

A verseny megkezdése előtt, a regisztrációt követően a verseny helyszínén.  

9. Díjazás:  

Minden megrendezett versenyszám I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2023/02/Tollaslabda-nevezesi-ranglista-2022-2023.pdf
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10. Továbbjutás: 

Amennyiben a „B” kategóriában a megyei versenyre a nevezők száma azonos vagy 

kevesebb, mint a továbbjutók száma, úgy az adott korcsoportban a megyei döntő 

megrendezése opcionális, csak is a megyei helyezések eldöntésének a célját szolgálja.  

A visszalépések miatt szükséges az 7-8. helyek eldöntése is. 

„B” kategóriában a területi döntőre nem juthat ki olyan versenyző, aki a megyei döntőn 

nem jelent meg, kivéve, ha a kicsi nevezési létszám miatt az adott megyei döntő az adott 

korcsoportban/nemben nem került megrendezésre. 

A korcsoportok 1-6. helyezettjei jogosultságot szereznek a területi döntőn való részvételre. 

A korcsoportok 7-8. helyezettjei tartalék továbbjutók. Amennyiben az 1-6. helyezettek 

valamelyike nem tud részt venni az országos döntőn, úgy a tartalék következő helyezettje 

jogosult a területi döntőn való részvételre.  

11. Költségek:  

A verseny költségeit (terem, labda) a rendező viseli, az utazási és egyéb költségek a 

résztvevőket/iskolákat terhelik.  

12. Egyebek:  

• A verseny minden korosztályban és versenyszámban SÁRGA VICTOR 2000 (kék szalagos) 

műanyag labdával kerül lebonyolításra, melyet a rendező biztosít. 

• Minden egyéb kérdésben, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai” és a 

hatályos „Tollaslabda verseny- és játékszabályai” érvényesek.  

• Óvás az általános szabályok szerint. 

 

 

Cegléd, 2023.02.24. Tisztelettel:  

 Nagy Krisztián 

 Életmód Sport Egyesület 
 elnök 


