
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKOLIMPIA BARANYA MEGYEI DÖNTŐ 

 

 
2018. január 19. (péntek 900) 

(nagyon nagy érdeklődés estén 2 napos lesz a rendezvény) 
 
 

Multi Alarm SE tollaslabda csarnoka 
PÉCS, Basamalom u. 33. 

 



 

Diákolimpia Megyei döntő kiírása 
 
1. A verseny célja:  

 A tollaslabda sportág népszerűsítése;  

 Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, lehetőséget adva a rendszeresen nem 
versenyző tanulók külön indulásának, segítve az MTLSZ utánpótlás nevelési rendszerét.  

 A tanév “Tollaslabda Diákolimpia® bajnoka” címek eldöntése;  

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi 
eljárás során Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont 
jogosultjainak meghatározása. 

  
2. A verseny helye:  
Multi Alarm SE tollaslabda csarnoka, Pécs, Basamalom u. 33. (9 pályán) 
 
3. A verseny ideje:  
2017. január 19.  
Megnyitó: 0850  
(amennyiben a nevezések után (legkésőbb január 12) kiderül, hogy nagyon nagy a létszám, akkor a rendezvény 2 napos lesz 
és az első napja január 18.) 

 
4. A verseny rendezője:  
Multi Alarm SE, amely az alábbi versenybíróságot nevezi ki:  
döntnök: Balogh Richárd 
 
5. Versenyszámok:  
egyéni mérkőzések 
 
6. A verseny résztvevői:  

 A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 
 
Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2009-ben vagy később születettek  
II. korcsoport: 2007-2008-ban születettek  
III. korcsoport: 2005-2006-ban születettek;  
IV. korcsoport: 2003-2004-ben születettek;  
V. korcsoport: 2001-2002-ben születettek;  
VI. korcsoport: 1998-1999-2000-ben születettek.  

 
Korlátozás „Toll-A” kategória: Nyílt verseny – mindenki szabadon nevezhet;  
„Műanyag-B” kategória: a Magyar Tollaslabda Szövetség 2017. december 4-én érvényes korosztályos egyes 
ranglistájának 1-6. helyezett játékosán kívül bárki elindulhat. Minden versenyző kizárólag egy kategóriában 
indulhat. Az adott tanév diákolimpiai versenyein végig a saját választása szerinti kategóriában kell a felmenő 
rendszerű versenyeken szerepelnie. 
 
7. Nevezés:  

 A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. 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: a megyei döntőket megelőző péntekig, azaz legkésőbb 2018. január 12-ig. 
 

A határidő után leadott nevezéseket NEM tudjuk figyelembe venni. 
 

További információ: Balogh Richárd (+36 70 552 6813)  
  



 
8. A verseny lebonyolítása:  
„Toll-A” kategóriában (kivéve I. korcsoport): vegyes rendszerben az indulók számát figyelembe véve csoport vagy 
körmérkőzés utáni főtábla, ahol egyenes kiesés. Pontozás: Kettő nyert 21-es játszma, normál tollaslabda 
játékszabályok szerint. Használható labda: Yonex AS30 vagy jobb minőségű labda, melyet a felek egyenlő 
arányban biztosítanak. 
1-3. helyezettek jogosultságot szereznek az Országos döntőn való indulásra 
 
„Műanyag-B” kategóriában (ideértendő az I. korcsoport is) svájci rendszer vagy ha a létszám megengedi, akkor 
körmérkőzés. Pontozás: Kettő nyert játszma, 11 pontig, hosszabbítás nélkül. Használható labda: Yonex Mavis 
2000, kék szalagos műanyag labda, melyet a rendező biztosít. 
B kategória 1-4. helyezettje jogosultságot szereznek a Területi döntőn való részvételre (február 23) 
 
9. Sorsolás:  
Helyszínen, a megjelenést követően. 
 
10. Egyéb: 
Óvás az általános szabályok szerint 
A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget! 
Az utazási, étkezési és egyéb költségek a résztvevőket/iskolákat terhelik. 
 
10. Díjazás:  
Minden versenyszám I-III. helyezettje éremdíjazásban részesül.  
 

11. Nevezési díj : Nincs.  
 

Egyéb információk : 

- A versenyen az MTLSZ vonatkozó szabályzatai az érvényesek. 

- A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben illetve teremcipőben lehet. 

- Az öltözőkben illetve a szobákban hagyott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

- Verseny közben várakozási idő 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.  

 
 
Pécs,2017. december 16. 
 
 
 


