Lebonyolítás:
 A verseny egy játszmás, 21 pontos, szükség esetén
hosszabbításos mérkőzésekkel kerül lebonyolításra.
 A nagydíj verseny egyenes kieséses rendszerben kerül
lebonyolításra. Az indulási helyek kvalifikációs mérkőzéseken
dőlnek el. A 3. helyért bronzmérkőzést kell játszania az
érintetteknek.
Minden résztvevő legalább 4 mérkőzést játszik.
 A mérkőzéseken játékvezető nincsen, de szükség esetén
a versenybíróság kijelöli a meccset lebonyolító személyt.
 A verseny Yonex MAVIS 350-es kék szalagos labdával
kerül lebonyolításra, melyet a rendező biztosít.

Alcor Nagydíj
minor és major korcsoport

Egyéb információk:
 A versenyen az MTLSz játék és versenyszabályzata érvényes.
A versenybíróság indokolt esetben kisebb módosításokat
végrehajthat, melyről tájékoztatja a résztvevőket.
 A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben és
teremcipőben lehet, melynek hiányában a versenybíróság a
játékos indulását megtagadhatja.
 A küzdőtéren teremcipő viselése mindenki (versenyzők, edzők,
szülők, szurkolók, …) számára kötelező.
 Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szervezőknek
felelősséget vállalni nem áll módjukban.

2018. május 5.
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
Fővárosi Vízművek Rt. Sporttelep
Budapest IV. kerület Váci út 102.

A verseny célja:
 Versenyzési lehetőség biztosítása a Diákolimpia Országos
Döntőjére magukat eddig még nem kvalifikált diákoknak.

Versenyszámok:
 fiú egyéni, minor és major korcsoport
 lány egyéni, minor és major korcsoport

A verseny helye:
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
Budapest IV. kerület, Váci út 102.
www.facebook.com/HodosCsarnok

Nevezés:
 Nevezés e-mail-ben: szucs.zoltan@tollaslabda.info
 Nevezési határidő: 2018. május 3. (csütörtök) 22:00
 Nevezési díj: 1000 Ft
 Helyszíni pótnevezési határidő: 2018. május 5. 9:15
 Helyszíni pótnevezési díj: 1500 Ft
 A nevezés automatikusan a versenyszabályok elfogadását
és a nevezési adatok pontosságának vállalását jelenti.

Fővárosi Vízművek Sporttelep

www.tollascsarnok.hu

A verseny ideje:
2018. május 5. szombat 10:00 (regisztráció 9:15-ig)
A verseny rendezője:
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
versenybíró: Szűcs Zoltán
A verseny szponzora:
Alcor

www.alcordigital.hu

Résztvevők:
 A versenyen azok a gyerekek vehetnek részt, akik még sosem
kvalifikálták magukat a Diákolimpia Országos Döntőjére.
Minor korcsoport: 2005, 2006, 2007-ben született gyerekek.
Major korcsoport: 2002, 2003, 2004-ben született gyerekek.
 A korábbi országos diákolimpiai jegyzőkönyvekben szereplő
játékosok nem indulhatnak a versenyen.
 A 2017-18-os tanévben tartalék továbbjutó státuszú
(5-8. helyezett) játékosok indulhatnak a versenyen,
ha még sosem vettek részt az Országos Döntőn.
 Az indulási jogosultság ellenőrzése az MTLSz által közzétett
2009 és 2018 közötti hivatalos diákolimpiai jegyzőkönyvek
alapján történik.
 Sportorvosi engedély nem szükséges, az indulókért
a szülők vállalnak felelősséget.

Sorsolás:
 A kvalifikációs mérkőzések beosztása a helyszínen
számítógéppel kerül kisorsolásra.
 A benevezett gyerekeket kísérőiknek a verseny napján,
legkésőbb 9:15-ig regisztráltatniuk kell a versenybíróságnál.
Csak a regisztrált versenyzők vesznek részt a sorsoláson.
 A határidő után nevező, illetve regisztráló játékosok
nem indulhatnak a nagydíjon.
 Minden edzőt, szülőt, kísérőt arra kérünk, hogy a betegség
vagy más ok miatt távol maradó gyerekek hiányzását is
jelezzék a versenybíróságnak.
Díjazás:
 A fiú és a lány egyéni versenyszám győztesének
nyereménye korcsoportonként egy-egy
Alcor Zest Q708I tablet.
 A 3. helyezés bronzmérkőzés során dől el.
 Minden versenyszám első három helyezettje
az Alcor által felajánlott tárgyjutalomban és
érem díjazásban részesül.

