2021/2022. TANÉVI
TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁSA
A Tollaslabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tollaslabda Szövetség
(továbbiakban MTLSZ) rendezi meg.
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 rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tollaslabda Szövetség.
3. A verseny helyszínei és időpontjai
Megyei döntők: A megyei versenyek helyszínei és időpontjai a beérkezett nevezések ismeretében később kerülnek
meghatározásra, amely információk a Magyar Tollaslabda Szövetség honlapján lesznek elérhetőek:
https://badminton.hu/versenyek
Megyei versenyek felosztása: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, GyőrMoson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-SzatmárBereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala, Észak Pest (járások: Budakeszi, Pilisvörösvár, Szentendre, Szob, Dunakeszi, Gödöllő,
Aszód), Észak-Budapest (kerületek: I., II., III., IV., V., VI., VII., XI., XIII., XIII., XIV., XV., XVI.), Dél Pest (járások: Érd,
Szigetszentmiklós, Ráckeve, Gyál, Dabas, Vecsés, Monor, Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös), Dél-Budapest (kerületek: VIII.,
IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXII).
Területi döntők: Az területi versenyek helyszínei és időpontjai a beérkezett nevezések ismeretében később kerülnek
meghatározásra, amely információk a Magyar Tollaslabda Szövetség honlapján lesznek elérhetőek:
https://badminton.hu/versenyek
Területi beosztás

Megbízott felelős

Telefon

E-mail

1. Déli Központi terület: DélBudapest, dél Pest megye

Gazdag Ferenc

70/5394423

gazdag@trollas.se

2.Észak-Dunántúl: Vas, Győr-MosonSopron, Veszprém

Horváth Attila

20/911-0830

ha61ha@gmail.com

3.Dél-Dunántúl: Zala, Somogy,
Baranya

Bukoviczki Bianka

30/914 1274

multialarmse@gmail.com

4.Közép-Dunántúl: KomáromEsztergom, Fejér, Tolna

Lukácsy Marianna

70/387-6020

marianna_tanar@freemail.hu

5.Északi Központi terület: ÉszakBudapest, Nógrád, észak Pest megye,
Heves

Kiss Péter dr.

20/9435024

Kiss.peter@tollaslabda.hu

6.Észak-Alföld: Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar
7.Dél-Alföld: Békés, CsongrádCsanád, Jász-Nagykun-Szolnok, BácsKiskun

Keul Andrea

30/447-6994

keulandi66@gmail.com

Bálint Rebeka

30/613-9062

balirebek@citromail.hu

Országos döntő:
Helyszín: Később kerül kijelölésre, amelyről az MTLSZ honlapján lehet tájékozódni a későbbiekben: https://badminton.hu/
Időpontja: 2022. április 8-10.
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:
V. korcsoport:
VI. korcsoport:

2013-ban vagy később születettek
2011-2012-ben születettek
2009-2010-ben születettek;
2007-2008-ban születettek;
2005-2006-ban születettek;
2002-2004-ben születettek.

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Korlátozás:
„Toll-A” kategória (II-VI. korcsoport): azon versenyző nevezhet; aki a nevezési határidő pillanatában le van igazolva,
érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, a 2021. évben legalább 1 ranglista versenyen részt vett és megtalálható az
MTLSZ 2021. december 31-i ranglistáján.
„Műanyag-B” kategória (I-VI. korcsoport): a versenyen nem indulhatnak a Magyar Tollaslabda Szövetség 2021. december
31-én érvényes korosztályos egyes ranglistájának 1-10. helyezett játékosai.
Minden versenyző kizárólag egy kategóriában indulhat. Az adott tanév diákolimpiai versenyein végig a saját választása
szerinti kategóriában kell a felmenő rendszerű versenyeken szerepelnie.
A versenyen csak védettségi igazolvánnyal, vagy a két oltás meglétéről szóló igazolással lehet részt venni.
Résztvevők:
Megyei döntők: Megyei versenyeket szervezők kiírása szerint.
Amennyiben a „Műanyag-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 5-8. helyek eldöntése is.
„Toll-A” kategóriában akkor kötelező a megyei döntő megrendezése, amennyiben valamelyik korcsoportban 8 versenyzőnél
több nevezés érkezett. Ha 9 főnél (korcsoportonként és nemenként) kevesebb nevezés érkezik, a „Toll-A” kategóriában a
megyei döntő megrendezése opcionális, csakis a megyei helyezések eldöntésének célját szolgálja.
A megrendezett megyei döntőből – mind „A”, mind „B” kategóriákban - nem juthat tovább olyan játékos, akinek nem volt
győztes mérkőzése, kivéve, ha a továbbjutók számával megegyező, vagy kevesebb résztvevő volt.
Területi döntő: „Műanyag-B” kategóriában, minden korcsoportban a megyei döntők 1-4. helyezettjei kerülnek,
visszalépéskor a soron következő helyezettek (legfeljebb a 8-ig helyezésig). A területi döntők során szükséges az 3-8 helyek
eldöntése is a visszalépések miatti feltöltés sorrendjének beállításához. A területi döntőt háromnál kevesebb résztvevő
esetén nem kell megrendezni.

A megrendezett területi döntőből nem juthat tovább olyan játékos, akinek nem volt győztes mérkőzése!
Amennyiben a megyei döntőről egy továbbjutó játékos nem vesz részt a területi döntőn, úgy a megyei döntőn elért
eredmények alapján -de legfeljebb a 8-ig helyig - a következő helyezett játékos jogosult részt venni a területi döntőn.
„Toll-A” kategóriában nincs területi döntő.
Országos döntő: „Toll-A” kategóriában korcsoportonként és nemenként minden megyéből maximum 8-8 játékos indulhat.
„Műanyag-B” kategóriában a területi döntők résztvevői közül a résztvevők létszámának alapján határozható meg a
továbbjutók száma az alábbi táblázat alapján:
Területi résztvevők száma
Továbbjutók száma
1-6

2

7-9

3

10-nél több
4
Az Országos Döntőn csak a kijutási helyezést elért játékosok vehetnek részt, a visszalépő játékosok helyett nem vehetnek
részt a rangsorban az adott területi döntőn a következő pozíciókat elérő versenyzők.
5. Meghívás
A Magyar Tollaslabda Szövetség a Toll- „A” kategóriába szabad kártyával meghívhat versenyzőket az országos döntőre
azon igazolt versenyzők közül, akik az előversenyeken a Szövetség által jóváhagyott magasabb szintű hazai vagy
nemzetközi ranglistaversenyen való részvétel miatt nem tudtak elindulni. A szabad kártya igénylését a megyei döntők
megtartása előtt a Magyar Tollaslabda Szövetségnek hivatalos formában (írásban, a verseny megjelölésével, amelyen a
versenyző részt vesz) be kell nyújtani a későbbi viták elkerülése végett. A meghívás kizárólag azon versenyzők esetében
lehetséges, akiket a nevezési határidőig neveztek. Ezek a versenyzők az egyébként indulási jogot szerzett létszámon
felül indulnak.
6. Versenyszámok
Fiú egyes és lány egyes versenyek az alábbi kategóriákban:
• „Toll-A” kategória: II., III., IV., V., VI. korcsoportban
• „Műanyag-B” kategória: I., II., III., IV., V., VI. korcsoportban
7. A verseny lebonyolítása
Megyei döntő: A megyei döntőket szervezők kiírása szerint. A megyei és budapesti körzeti döntőket 2022. február 28-ig
kell lebonyolítani.
Területi döntő: A területi döntőket szervezők kiírása szerint, de legkésőbb 2022. március 31-ig kell lebonyolítani.
Műanyag „B” kategóriában az országos döntőre nem juthat ki olyan versenyző, aki a területi döntőn nem jelent meg, kivéve,
ha a kevés nevezési szám miatt az adott területi döntő nem került megrendezésre vagy egy magasabb rangú versenyen
vett részt, amikor az adott területi döntő került megrendezésre.
Országos döntő:
„Toll-A” kategória: Vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. A selejtezőben az indulók számát figyelembe véve, az
MTLSZ fenntartja a jogot, hogy a ranglista alapján versenyzőket emeljen ki, akik a versenyt a főtáblán kezdik.
A selejtező résztvevői 3-4 fős csoportokban körmérkőzést játszanak. A csoportok győztesei (a csoportok számától függően
a 2. helyezettek is) jutnak a főtáblára. A főtáblán a verseny egyenes kieséssel folytatódik.
A mérkőzéseket kettő nyert játszmára játsszák, játszmánként 21 pontig, hosszabítással 30 pontig, a tollaslabda
játékszabályai és versenyszabályzata szerint (www.badminton.hu/szabalyok).
„Műanyag-B” kategóriában: Vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. A verseny (a Tournament Software által
megvalósított) svájci rendszerben kezdődik (legalább 6 fordulót mindenki játszik), majd a további lebonyolítást a
versenybíróság a helyszínen határozza meg.

Rövidített mérkőzések kerülnek megrendezésre, valamennyi korosztályban és versenyszámban kettő nyert játszmára,
játszmánként 11 pontig. A játszmát az a játékos nyeri, aki először eléri a 11 pontot, hosszabbítás nincs.
Sorsolás: A „Toll-A” kategóriában 2022. április 05-én, kedden a „B” kategóriában a verseny megkezdése előtt, a
regisztrációt követően a verseny helyszínén.
8. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción
keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/).
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő: 2022. január 18-ig, kizárólag MDSZ online nevezési felületén.
Nevezési díj: 1500 Ft (kizárólag az Országos döntőn résztvevők számára), mely helyben, készpénzben fizetendő.
Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen 8.
Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az online nevezési rendszerben nem került nevezésre
–, az egyéni versenyző vagy a csapat az eredménye megsemmisítésre kerülhet.
A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja.
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható.
9. Költségek
A megyei, területi versenyek és az országos döntő rendezésének költségeit a rendezők viselik.
Az utazási, étkezési, nevezési díj, szállás és egyéb költségek a résztvevőket/iskolákat terhelik.
10. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A versenyen csak védettségi igazolvánnyal, vagy a két oltás meglétéről szóló igazolással lehet részt venni.
11. Díjazás
A megyei, területi és az országos döntőkön korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek oklevél és
érem díjazásban részesülnek.
Az „A” kategóriában kettő harmadik hely kerül kiosztásra. A „B” kategóriában egy harmadik helyezett van!
A legeredményesebb iskola címek iskolafokok szerint kategóriánként kerülnek kihirdetésre (4 díj kerül átadásra) az MTLSZ
által használt egyedi pontszámítás alapján.
A Diákolimpia Országos Döntőjének résztvevői Emléklapot kapnak.
12. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
A rendezvények az aktuális Kormányzati, helyi és Diákolimpia® rendelkezéseknek, korlátozásoknak megfelelően kerülnek
lebonyolításra. A helyi intézkedéseket a területi és a megyei kiírások fogják tartalmazni.
Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint
lehet látogatni:

Maszkhasználat:
A nézők számára az esemény teljes időszakában, míg a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők számára – a
sporttevékenység időszakát kivéve – kötelező a maszk viselése!
Kézfertőtlenítő:
Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve.
Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt.
Nézők:
A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizenkettedik életévét
be nem töltött személy tartózkodhat.
A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik.
A védettségi és személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre.
Távolságtartás:
Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot
Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések
betartásában.
A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb
változatot:(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sekV5.pdf).
A versenyen csak védettségi igazolvánnyal, vagy a két oltás meglétéről szóló igazolással lehet részt venni.
13. Sportági rendelkezések
•

•

A „Műanyag-B” kategóriában minden korosztályban és versenyszámban Victor műanyag labdával kerül
megrendezésre, melyet a rendezők biztosítanak. A „Toll-A” kategória II.-VI. korcsoportjában és versenyszámaiban
a mérkőzéseket az MTLSZ szabályai szerint eredeti toll-labdával kell játszani (Victor Master Ace vagy Forza VIP),
melyet a mérkőző felek egyenlő arányban, kölcsönösen biztosítanak.
A legeredményesebb iskola pontverseny számítása az országos döntőn való indulói létszámokat figyelembe véve
az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Helyezés
1. hely:
2. hely:
3. hely:
5. hely:
9. hely:

•
•
•

16<induló
10 pont
6 pont
4 pont
2 pont
1 pont

17>induló>8
6 pont
4 pont
2 pont
1 pont

9>induló
3 pont
2 pont
1 pont

Óvás a Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XVI. pontja szerint.
A rendezők a verseny helyszínén és az öltözőkben őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget!
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a
Magyar Tollaslabda Szövetség hatályos szabályzatai érvényesek.

További információ:
A versenybíróság elnöke: Varga Miklós
A versenybíróság helyettese: Tóth Richárd
Magyar Tollaslabda Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei. u. 1-3.
Tel.: 06-1-460-6903, Fax: 06-1-460-6904
E-mail: iroda@badminton.hu

