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A verseny célja: Magyar Honvédség  amatőr tollaslabda bajnoki cím eldöntése és  

versenyzési lehetőség biztosítása  a katona állományának, valamint a 

honvédelmi ágazat  dolgozói részére. 

 

A verseny védnökei: Farkas László nyá. alez., a HOSOSZ elnöke 

 Bakó László nyá. alez., a HZSE elnöke 

 

A verseny rendezője: Honvéd Aurora Sportegyesület és a  Honvéd Zrínyi Sportegyesület  

 

Rendező bizottság elnöke:  Varga Lajos, a HASE elnökhelyettese,  

Rendező bizottság tagja: Balogh László, HZSE Tömegsport 

Szakosztály  

Versenyiroda vezetője:    Kis László, ny.á. őrnagy, HZSE Tömegsport 

Szakosztály  

   

A verseny ideje: 2017. november 11. (szombat), 09:00-20:00 óra között. 

 

A verseny helye: MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 

Sportlétesítménye 

Cím: 1118 Budapest XI., Budaörsi út  49-53 szám. 

( Belépni kizárólag a  1112 Budapest, Töhötöm utca  5-7 sz. felöli oldalon 

lehet, gyalogosan és azoknak a személyeknek, akik leadták név szerinti 

nevezésüket.). 

 

A verseny résztvevői:  Az MH és HM hivatásos, közalkalmazotti, szerződéses, nyugdíjas, 

valamint hallgatói állománya, illetve honvéd sportegyesületi tagok.  

A hatályos felnőtt egyéni ranglista első 100 helyezettje nem indulhat. 

 

Nevezés:  2017. október 31-ig, e-mail-ben: balogh.laszlo@pestibroker.hu  

címre, a mellékelt nevezési lapon / táblázatban, a belépéshez szükséges 

adatokkal (külföldi állampolgárságot kérjük jelölni!) 

 

Kategóriák:                   „A” haladó, „B” kezdő, „S” szenior (betöltött +45 év)  

Versenyszámok:              (csak min. 4 induló esetén)  

 1. „A”, „B” „S” Férfi egyéni  

2. „A”, „B” „S” Női egyéni (a női egyéni 4 fő alatti létszám esetében 

együtt versenyeznek a férfiakkal, külön díjazással) 

 3. „A” Haladó párosok (férfi, női, vegyes, külön csoportban) 

 4. „B” Kezdő párosok (férfi, női, vegyes egyben) 

 5. „S” Szenior párosok (férfi, női, vegyes egyben, és mindkét tag +45 év) 
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Lebonyolítás: Minden induló több versenyszámban (egyéni és párosok), de csak egy 

kategóriában („A”, haladó, vagy „B” kezdő, vagy „C” szenior) indulhat. 

A verseny vegyes rendszerben (körmérkőzéses-kieséses) kerül lebonyolításra, az 

indulók számától függően, 6 pályán. Várhatóan egyszerre kezdődnek a kategóriák 

versenyei, de a kis létszámú versenyszámok (pl. senior egyéni, páros, pl. 4-6 fő 

esetén) előbb kezdődnek.  

Helyezési sorrend kialakítása a körmérkőzésen azonos győzelem esetén a 

játszma-különbség, azonos játszma-különbség esetén a több ütött pont alapján 

történik. 

A mérkőzések két nyert játszmáig, 21 pontig tartanak, a MTLSZ 

Versenyszabályzata alapján. 

 

Labda:             Yonex MAVIS 2000-es (sárga kosaras, kék csíkos) a rendező biztosítja  

 

Díjazás:                            Az  I-III. helyezettek érem és tárgyjutalmazásban részesülnek. 

 

A verseny időrendje:   08.00    terem nyitás, beérkezés 

  08.15    pótnevezés 

  08.45  technikai értekezlet 

  09.00   versenyek kezdete 

                                               17.00   eredményhirdetés, létszám függvényében, de max. 19.45h     

  

Étkezés: Az étkezés egyénileg lehetséges, szünetet nem tartunk. 

Ásványvizet és zsíros kenyeret ingyenesen biztosítunk!  

 

Nevezés:  Nevezési díj nincs. 

 

Egyéb tudnivalók:            

A verseny helyszínén vagy az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. 

A versenyen történő részvételre orvosi igazolást nem kérünk, mindenki saját felelősségére vesz részt 

a versenyen, sportolás közbeni balesetért a rendező nem vállalja a felelősséget. 

A verseny ideje alatti, esetleges károkozásért mindenki önmaga vállalja a felelősséget. 

Minden más kérdésben a Magyar Tollaslabda Szövetség versenyszabályai az irányadók. 

A nevezésének leadásával mindenki elfogadja a versenykiírásban foglaltakat. 

  

A versennyel kapcsolatos információk: 

06-30/543-0734 – Varga Lajostól, vagy 

06-20/200-2051 – Balogh Lászlótól, vagy a balogh.laszlo@pestibroker.hu   

 

Budapest, 2017. október 10. 

 

Varga Lajos s.k. Balogh László s.k. 

HASE elnökhelyettes HZSE Tömegsport szakosztály vezető 

 


