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Tollaslabdaverseny 
 

1. A verseny célja: 

A versenyzési és kikapcsolódási lehetőség biztosítása, tudásszint 

szerinti csoportokban, a kapcsolatok erősítése, egymás iskoláinak 

és tanulóinak megismerése, barátságok kialakulása 

 

2. A verseny helye: 
Seregélyes, Fő út 201. tornacsarnok, (7 pálya) 

3. A verseny ideje: 

2014. május17-18. /szombat-vasárnap/ 
 

A részletes programot később küldjük el. 

Az időpontok tájékoztató jellegűek. 

 

A verseny kezdete: szombat 8
30

-tól egyéni mérkőzések 

    17
00-

tól felnőtt mérkőzések 

           vasárnap 8
30

-tól az egyéni döntők és a felnőttek  

     versenye 

10
00

-tól a csapatváltó  

         13
00

-tól eredményhirdetés  

4. A verseny rendezője:  

         -  KISZI Közös Igazgatású Baptista Óvoda és Általános 

           Iskola Seregélyesi Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti  

           Iskolája, Pedagógiai Szakszolgálata 

          - Pelikán-ház Erdei Iskola 

          -  Baptista Szeretetszolgálat 

          - Seregélyesi Pelikán DSE  
versenybíróság: 

elnök: Karkóné Lukácsy Marianna  

tagjai: Langmárné Miklós Éva  

 Molnár Gáborné,  

 Feketéné Varga Ildikó 

 Zsuppánné Kucsera Mónika 

5. Versenyszámok:  

EGYÉNI versenyszámok: fiú és lány  

haladók: akik már több éve versenyszerűen tollasoznak 

                        kezdők: nincsen leigazolásuk, s két évnél nem régebben  

                tollasoznak,  

 korcsoportok: az MDSZ versenykiírásának megfelelően, azaz 

 II. kcs. 2003-ben születettek vagy annál fiatalabbak 

III. kcs. 2001-2002-ben születettek 

IV. kcs. 1999-2000-ben születettek 

V. kcs. 1997-1998-ban születettek  

Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat. 
 



CSAPAT-váltóverseny (ennek tagjai: 3 fiú-3 lány, 1-1fő a II. a III. 

és  

 a IV. korcsoportból) 1-1 tartalék nevezhető 

 A csapatváltó szabályait a melléklet tartalmazza.  

Felnőtt: női és férfi egyéni /Hajrá, Kollégák!!!/   

6. Díjazás: 

Minden versenyszám I-III. helyezettje éremdíjazásban részesül 

valamint a legeredményesebb iskola egy évre megkapja a 

vándorserleget, melyet meggravírozva kérünk visszahozni a 

következő évben. 

7. A verseny résztvevői: 

Akiket iskolájuk a nevezési határidőig benevez.  

8. A verseny lebonyolítása: 

Svájci rendszerben,1x21 pontig, az MTLSZ szabályainak 

megfelelően 11 pontnál térfélcserével. Mindenki legalább 4-5 

mérkőzést játszik.  

9. Nevezés: 2014. május 1. (péntek) 24
00

-ig 

 Nevezni előzetesen kell a következő címre: 

pelikandse@citromail.hu  

     

10. Költségek: 

A labdát a rendezők biztosítják. (Mavis 2000-es, sárga színű) 

Nevezési díj: 1.000.-Ft/fő  

 

11. Egyéb tudnivalók: 

* A sportszerű öltözet kötelező, melegítőben játszani nem lehet. 

* Az MTLSZ által kiadott játék- és versenyszabályok 

érvényesek. 

* A sportpályára csak tiszta sportcipővel lehet bemenni. Magas 

sarkú cipőben az emeleten lehet helyet foglalni. 

* Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

* Megközelítése: Székesfehérvártól keletre, a 62-es úton 

Dunaföldvár felé. A település központjában a templom 

mögött. 

* Szállásfoglalás, legkésőbb a nevezések elküldéséig! 

* A szállás ingyenes a Pelikán-ház Erdei Iskolában és az 

Általános Iskolában is. Az utazási és étkezési költségeket a 

Szeretetszolgálat támogatja! 

 

12. Regisztráció: Legkésőbb az egyes versenyszámok kezdete előtt  
         fél órával. 

 

Seregélyes, 2014. március 1. 

 

 Sajtos József Karkóné Lukácsy Marianna 

  tagint. vez. testnevelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet 

 
Szabályok:  

 
Az egyéni játék szabályai: Bemutatkozás után a hálóról 

leeső labda segítségével eldöntjük, ki kezdhet. (Aki felé mutat a 

labda feje, az választhat kezdés, azaz adogatás és fogadás között.) 

A szerva (adogatás) során az ütő fejének a lengő borda alatt 

kell lennie, és egyértelműen lefelé kell mutatnia. Mindkét lábnak a 

talajjal érintkeznie kell. A labda megütése előtt elmozdulni nem 

szabad. Ez a fogadóra is vonatkozik. A jobb oldali térfélből átlóban 

a szemközt lévő térfél jobb oldalára kell szerválni az adogatóvonal 

mögé. De akár a vonalra is eshet, hisz a vonal a pálya része. Nem 

baj, ha hozzáér a hálóhoz. Minden hiba, illetve rontás pontot ér. A 

jobb oldali térfél a páros oldal (0, 2, 4, stb.), míg a bal oldali a 

páratlan térfél. Amikor szerválunk, a saját pontjaink döntik el, mely 

adogatótérből kell adogatnunk. Addig adogathatunk, míg el nem 

rontjuk a szervát, esetleg a labdánk az ellenfél térfelén kívül ér 

talajt, vagy az ellenfél labdája a térfelünkön ér földre 

A mérkőzést 2 pont különbséggel 21 pontig kell játszani. 11 

pontnál térfélcsere és 60 másodperc szünet van. Amennyiben 20-20 

az állás, addig kell játszani a mérkőzést, míg meg nem lesz a 2 

pontos különbség. 30 pontnál mindenképpen vége a mérkőzésnek. 

Ott már az 1 pont is elég a győzelemhez. 30 pontnál mindenképpen 

véget ér a meccs, még akkor is, ha csak egy pont a különbség. 

 
 A csapatváltó szabályai: az egyéni verseny szabályai 

szerint játszanak, de aki ront, annak a helyére a csapat következő 

csapattagja lép a pályára, s folytatja a meccset. Aki nyer, az 

maximum 3 pontot szerezhet, utána kötelező lecserélni a következő 

játékossal. Az a csapat nyeri a mérkőzést, amelyik legalább 2 pont 

különbséggel hamarabb éri el a 21 pontot, vagy hosszabbítás esetén 

2 pont különbséget szerez. Sérülés esetén lehet csak cserélni, s 

helyére azonos korú játékos cserélhető be. 

 

Lebonyolítás a svájci rendszer szerint lesz. Az első körben az 

összepárosításnál még figyelünk arra, hogy az egy intézményekből jövők 

ne kerüljenek össze, de később már ezt figyelmen kívül hagyjuk. A 

győzteseket (GY) győztesekkel, míg a veszteseket vesztesekkel (V) tesszük 

össze. 

A továbbiakban a szisztéma a következő:  

 2. kör: 1Gy-1Gy, 1V-1V, 

 3. kör: 2Gy-2Gy, 2V-2V, 1gy1V-1Gy-1VGy,  

 4. kör: 3Gy-3Gy, 3V-3V, 2gy1V-2Gy-1VGy, 1gy2V-1Gy-2VGy, 

 5. kör: 4Gy-4Gy, 4V-4V, 3gy1V-3Gy-1VGy, 2gy2V-2Gy-2VGy, 

  1Gy-3V-1Gy-3V, 

A helyezések eldöntésénél az ér el jobb helyezést, akinek több győzelme 

van. Azonos győzelemszám mellett, amennyiben játszottak egymás ellen, 

az egymás elleni eredmény dönt a helyezésről. Amennyiben egymással 

nem játszottak, a több pontot ütő kerül előbbre, amennyiben az is azonos, 

akkor a jobb pontkülönbség dönt. Ha ez is azonos, akkor egy újabb, döntő 

meccset kell lejátszani az érintetteknek. 

 

A legeredményesebb iskola cím eldöntésénél a következő pontozás segít: 

  
helyezés 16-nál több 

induló 

 

Az indulók 

száma legalább 

9 fő, de nem 

több 16 főnél.) 

 

Az indulók 

száma 8 fő, 

vagy 

kevesebb. 

csapat- 

versenynél 

1. 10 pont 6 pont 3 pont 6 pont 

2. 6 pont 4 pont 2 pont 4 pont 

3.- 4. 4 pont 2 pont 1 pont 2 pont 

5. - 8. 2 pont 1 pont  1 pont 

9. – 12. 1 pont    

Egy kategóriában legalább 4 fő esetén indítunk csak versenyt. A 

csapatversenyt 3 csapat esetén is 

megrendezzük. 

 


