
Tollaslabda Diákolimpia Megyei 

fordulójának versenykiírása 
1. A verseny célja: - a sportág népszerűsítése 

- sportolási lehetőség biztosítása 

- „Műanyag-B” kategóriában a területi döntőbe jutás illetve helyezések 

eldöntése. (A megyei verseny 1.-6. helyezettjei juthatnak tovább.) 

- „Toll-A” kategóriában az országos döntőbe jutás eldöntése. (A megyei 

verseny 1.-8. helyezettjei juthatnak tovább. A verseny megrendezése csak 

akkor kötelező, ha egy korcsoportban 8 fő felett van a nevezők száma.) 

2. A verseny időpontja: I.-VI. kcs. 2023. márc. 28. (kedd) 10:00  

3. A verseny helyszíne: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, 8300 Tapolca, Bárdos u. 1-5. 

4. A verseny rendezője: a Tapolcai Diáksport Egyesület 

 elnök: Hanzmann László 

 titkár: Gyarmati Zoltánné (tel.: 30/403-66-90) 

5. A verseny résztvevői:  a Diákolimpia versenykiírása szerint 

  I. korcsoport:  2014-ben vagy később születettek 

  II. korcsoport:  2012-2013-ben születtek 

  III. korcsoport: 2010-2011-ban születtek 

  IV. korcsoport: 2008-2009-ben születtek 

  V. korcsoport:  2006-2007-ben születettek 

  VI. korcsoport: 2003-2005-ben születettek 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

6. Versenyszámok: Fiú egyes és lány egyes versenyek az alábbi kategóriákban: 

„Toll-A” kategória: II.,III.,IV.,V.,VI. korcsoport. (Ebbe a kategóriába azon versenyző 

nevezhet; aki a nevezési határidő pillanatában le van igazolva, érvényes versenyengedéllyel 

rendelkezik, a 2022. évben legalább 1 ranglista versenyen részt vett és megtalálható az 

MTLSZ 2022. december 31-i ranglistáján.) 

Adott korcsoportban és adott nemben akkor kerül megrendezésre, ha az indulók száma 16-

nál több. 

„Műanyag-B” kategória: I.,II.,III.,IV.,V.,VI. korcsoport (a versenyen nem indulhatnak a 

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

ranglistájának kiemelt játékosai.) 

Adott korcsoportban és adott nemben akkor kerül megrendezésre, ha az indulók száma 6-nál 

több. 

Minden versenyző kizárólag egy egyéni kategóriában indulhat. 

A megrendezett megyei – mind „A”, mind „B” kategóriákban – versenyről nem juthat tovább 

olyan játékos, akinek nem volt győztes mérkőzése, kivéve, ha a továbbjutók számával 

megegyező , vagy kevesebb résztvevő volt. 

Csapaverseny és páros verseny tekintetében az országos versenykiírás a mérvadó. 

7. Lebonyolítás: A nevezők számától függ. A mérkőzések 3 pályán kerülnek lebonyolításra. 

 „Toll-A” kategóriában: kettő nyert játszma 21 pontig a tollaslabda szabályai szerint. Ha egy 

korcsoportban 16 főnél kevesebb a jelentkezők száma, akkor csak a 

helyezések eldöntése a tét. 

„Műanyag-B” kategóriában rövidített mérkőzések, kettő nyert játszma 11 pontig. A játszmát az 

a játékos nyeri, aki először eléri a 11 pontot. Hosszabbítás nincs. Ha egy 



korcsoportban 6 főnél kevesebb a jelentkezők száma, akkor csak a helyezések 

eldöntése a tét. A visszalépések miatt szükséges a 7-8. helyek eldöntése is. 

8. A verseny díjazása: 1.-3. helyezettek oklevelet és érmet kapnak, amennyiben játszottak a 

megyei versenyen. 

9. Nevezés: A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. 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: 2023. március 16. (csütörtök) az kizárólag MDSZ online 

nevezési felületén. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy a verseny az aktuális COVID-19 

járványügyi szabályok figyelembevételével kerül megrendezésre. 

10. Költségek: A rendezés költségeit a rendezők viselik. Az utazást, étkezési és egyéb költségek a 

résztvevőket/iskolákat terhelik. 

11. Egyebek:- A versenyt „Műanyag-B” kategóriában Victor műanyag labdával rendezzük, „Toll-

A” kategóriában Victor Master Ace eredeti toll-labdát a résztvevők egyenlő arányban 

biztosítanak. 

- A rendező a helyszínen és az öltözőkben őrizetlenül hagyott értéktárgyakért felelősséget 

nem vállal. 

- A versenyen az MTLSZ játék- és versenyszabályai a mérvadóak. 

- A teremben játszani csak olyan edző- vagy tornacipőben lehet, amelynek talpa nem hagy 

nyomot a padlózaton. 

- Sportsérülésekért a rendezők nem felelnek! 

- A versennyel járó utazási és egyéb költségek a versenyzőt terhelik továbbjutás esetén is. 

- A megyei versenyre érkező tanulók nevét, születési évét, korcsoportonként és nemenként 

erősorrendben küldjétek el nekem a gyargabi@gmail.com email címre 2023.márc.12-ig, 

hogy az előkészítő munkát megkönnyítsétek. 

12. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések:  

A diakolimpia.hu weblapon olvashatók. 

A https://tapolcatollas.webnode.hu oldalon is olvashatók információk. 

A verseny előtt telefonon érdeklődhetnek. (Gyarmati Zoltánné 30/4036690). 

További információk az mdsz.hu oldalon olashatók. 

Tapolca, 2023. 03. 06.     Hanzmann László, Gyarmati Zoltánné 

Tapolcai Diáksport Egyesület  

mailto:gyargabi@gmail.com
https://tapolcatollas.webnode.hu/

