
 

 

 

       

 

 

Szabályzat 

 

A verseny célja: 

A tollaslabda népszerűsítése és versenylehetőség biztosítása amatőr  játékosoknak. 

A verseny helye: 

„Németh Lászlo” elméleti líceum tornaterme ( str: Luminisului nr 1). 

A verseny ideje: 

2017. szeptember  17., vasárnap 10:00 (regisztráció 9:30-ig) – 17:00  

A verseny rendezője: 

Nagybányai Fötérfesztivál 2017 (Nagybányai Tollaslabda társulat) 

Résztvevők: 

Sportorvosi engedély nem szükséges, az indulók saját felelősségükre versenyeznek. A kiskorúért a szülő 

vállal felelősséget. 

Versenyszámok: 

Egyéni  és  páros csapatok. 

Amennyiben valamelyik számban kevesebb mint 3  versenyző, a párosok esetében pedig 

kevesebb mint 3 csapat regisztrál, akkor azt a versenyszámot töröljük. 

Nevezés: 

Előnevezés e-mail-ben: attilastoff@gmail.com a benevezési űrlap kitöltésével és elküldésével  

Előnevezési határidő: 2017. szeptember 16, 20 óra e-mail-ben vagy személyesen vasárnap 17-én 9:30-ig. 

Nevezési díj nincs. 

A nevezés automatikusan a versenyszabályok elfogadását és a nevezési adatok pontosságának vállalását 

jelenti. 

Sorsolás: 

A csoportbeosztás és a mérkőzések sorrendje a helyszínen, számítógéppel kerül kisorsolásra. 

Regisztráció (a benevezési űrlap átadása) a verseny helyszínén 9:15 - 9:30 között. 

Csak a regisztrált versenyzők vesznek részt a sorsoláson. A regisztráció határidejének lejárta után nem 

fogadunk el további nevezést. 

 



Díjazás: 

Az elsö három helyezet. 

Lebonyolítás: 

A verseny egy játszmás, 21 pontos, szükség esetén hosszabbításos mérkőzésekkel kerül lebonyolításra. 

A verseny csoportmérkőzésekkel kezdődik, amelyből az első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses 

részbe. A 3. helyért bronzmérkőzést kell játszani az érintetteknek. Amennyiben az egyik versenyszámban 

a jelentkezők száma kevesebb, mint 6, akkor mindenki mindenkivel megmérkőzik és a csoporton belüli 

helyezés lesz a végső sorrend. 

Amennyiben a versenyző nem kezdi el a mérkőzést 15 perccel a kijelölt időpont után, így azt 21-0 –a az 

ellenfele nyeri meg. 

A mérkőzéseken játékvezető nincsen, de szükség esetén a versenybíróság kijelölhet egy személyt, aki 

levezeti a találkozót. 

A verseny sárga színű Yonex MAVIS 350-es kék szalagos labdával kerül lebonyolításra, melyet a szervezők 

biztosítanak. 

Egyéb információk: 

A versenyen a Tollaslabda szövetség játék- és versenyszabályzata érvényes. A versenybíróság indokolt 

esetben végrehajthat kisebb módosítást, melyről tájékoztatja a résztvevőket. 

A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben és teremcipőben lehet, melynek hiányában a 

versenybíróság megtagadhatja a versenyző indulását. 

Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szervezőknek nem áll módjukban felelősséget vállalni. 

Bővebb információkért forduljanak a Szervezőkhöz, elérhetőség:  attilastoff@gmail.com, tel: 0727-818-343.  


