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MAGYAR DARTS SULIMPIA  

VERSENYKIÍRÁS 
 
1. A verseny célja:  

 A darts sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

 A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a 
Magyar Darts Szövetség és tagszervezeteinek utánpótlás-nevelési rendszerét. 

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a darts sportágban versenyző diákok eredményesen képviseljék 
iskolájukat. 

 A tanév „Magyarország Darts Sulimpia Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 
 
2. A verseny rendezője a Magyar Darts Szövetség 
 
3. A versenyek helyszíne, időpontja: 

 Az országos döntőt a Magyar Darts Szövetség rendezi:  
- Helyszíne: később kerül kihirdetésre (rendezésre vonatkozó pályázati anyagot a Szövetség 

elfogad) 
- Időpontja: 2017. március 25. 10:00 

 Az időpont, helyszín változása és egyéb változtatás lehetséges az MDSZ és a Nemzetközi 
versenyekhez való igazodás miatt, melyről a www.magyardarts.hu honlapon értesítést küldünk. 

 
4. A verseny résztvevői: 

 Az alap- és középfokú köznevelési intézmények azon tanulói, akik magyarországi,OM 
azonosítóval rendelkező köznevelési intézménybe a 2016/2017. tanév kezdetéig beiratkoztak, s 
a verseny időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 
5. Korcsoportok: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 7. pontja” 
szerint, 2-2 korcsoport összevonva. 

I.-II. korcsoport  2006.01.01 után születtek 
III.-IV. korcsoport  2002.01.01-2005.12.31 között születtek 
V.- VI. korcsoport 1997.01.01-2001.12.31 között születtek 

 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, 
így az 2002-ben születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, III.-IV. 
korcsoportjukban indulhatnak. 

 Az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulók már nem vehetnek részt a versenyen! 

 A lányok és a fiúk külön versenyben indulnak. 
 

 
6. Igazolások: 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, 
megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, 
fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), a mellékelt egyéni nevezés lappal, melyet az 
iskola igazgatója, illetve a felkészítő nevelő aláírt és pecséttel ellátott. 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező. 

 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az 
iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az 
intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a rendezvényen. 

 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 
dokumentumokkal rendelkezzenek! 

http://www.magyardarts.hu/


 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, 
vagy annak másolatát.  

 
7. Játéknem és szakág: 

 Steel szakág; (fémhegyű dart, szizál tábla). 

 I-II. korcsoport játéka High score (7 körön keresztül felfelé számolás, a nagyobb dobott 
pontérték győz). /2006 vagy később született/ 

 III-IV. korcsoport játéka 301 sima kiszálló. Az országos döntőben az érmes helyezésektől 
dupla kiszálló. /2005-2002 között született/. 

 V-VI. korcsoport játéka 501 sima kiszálló. A legjobb 16 között dupla kiszálló. /1997-2001 
között született/. 

 
8. A versenyek lebonyolítása: 

 Verseny előtti sorsolás alapján, 2 nyert játszmára folyik a mérkőzés, vigaszágas rendszerben. 

 A gördülékeny lebonyolítás érdekében a változtatás jogát fenntartjuk! 
 
9. Nevezés: 

 Nevezés és előnevezés a mellékelt nevezési lapon, korcsoportok és nemek szerint.  

 Előzetesen a Magyar Darts Szövetségnél e-mailen az office@magyardarts.hu címen, faxon a (06-1) 
460-6852 telefonszámon, illetve személyesen az iroda nyitvatartási idejében. 

 Az előnevezés (javasolt) 2017. március 23-ig. 

 Országos döntő 2017. március 25. 10.00 órától. A helyszíni nevezés és regisztráció 9.30-ig. 

 Csak teljesen és pontosan kitöltött nevezési lapot fogadjuk el.  

 Nevezési díj nincs! 
 
10. Díjazás: 

 Korcsoportonként, nemenként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország Darts Sulimpia 
Bajnoka” címet, illetve 

 az 1-3 helyezettek érmet, az 1-6. helyezettek oklevelet vehetnek át. 

 A Magyar Darts Szövetség különdíjat alapít a „Legfiatalabb fiú nevező”, „Legfiatalabb leány 
nevező”, valamint a „Legtöbb diákot mozgósító intézmény” címek elnyerésére 

 
11.  Költségek: 

 Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Darts Szövetség vállalja. 

 A versenyek részvételi költségeit a résztvevők viselik. 
 
 
 
12. Egyebek: 

 Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata szerint kell 
eljárni. 

 Felkérünk minden résztvevőt és szurkolót a Fair-Play szabályok betartására! 

 Információ: 
Magyar Darts Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Tel: (06-1) 460-6852 
E-mail: office@magyardarts.hu  
Honlap: www.magyardarts.hu  

 
Budapest, 2017. február 1. 

mailto:office@magyardarts.hu
mailto:office@magyardarts.hu
http://www.magyardarts.hu/

