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DuóDerby 2020. 
Felnőtt, amatőr férfi és vegyes páros tollaslabda bajnokság 

 
1. A versenysorozat célja 

A tollaslabda, páros játékformájának népszerüsítése, versenyzési 
lehetõség biztosítása mindazok számára, akik ismerik ennek 
játékszabályait. 

2. A verseny helyszíne 
Levélen a Sportcsarnokban, 9221 Levél Fő u. 10. 
Óvár Építők Csarnoka, 9200 Mosonmagyaróvár Határőr u. 14. 

3. A verseny ideje, a fordulók száma 
2020. január 1-től, 2020. december 31-ig, a 14. pontban 
meghatározottak alapján  

4. A verseny rendezõje, szervez ője 
Óvártoll Tollaslabda Mosonmagyaróvár (OTTE)    

5. Versenyszámok 
Felnőtt, amatőr férfi és vegyes páros  

6. A verseny résztvevõi 
A versenyen bárki elindulhat, aki ismeri a páros tollaslabdázás 
szabályait. Férfi páros kategóriában, ugyanabban a párosításban 
csak egyszer lehet indulni. Amennyiben többször neveznének 
azonos felállással, csak a legjobb eredmény kerül beszámítára, az 
éves összesítésbe! 

7. A verseny lebonyolítása 
A verseny szervezője közvetlenül a verseny kezdete előtt 
tájékoztatást ad a verseny lebonyolításáról, mely az indulók 
számától és a rendelkezésre álló időtől függ. Ha a nevezők 
száma<8 körmérközés , e felett svájci rendszerben : 
• A svájci rendszer lényege , hogy az első fordulóban két 

kiemelt figyelembe vétele (és a következő körben is) mellett, 
“vaksorsolással” alakítunk ki párosításokat. A második 
fordulóban az első forduló gyöztesei egymás között sorsolva 
mérköznek, ugyanígy a vesztesek is. A harmadik fordulóban 
a két győzelemmel rendelkezők egymás között, az egy 
győzelemmel rendelkezők egymás között és még a 
győzelem nélküliek is egymás között mérkőznek. A további 
fordulók hasonló elven kerülnek kisorsolásra. 

• Két nyert 15 -ös játszmára (14:14 után két pont 
különbséggel, maximum 21 pontig) 5-6 teljes kör  kerül 
lejátszásra, az indulók számától függően. 
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8. Kialakult holtverseny esetén dönt: 
Egy forduló  lezárásakor, egyenlő győzelemszám esetén 

Összes  lejátszott mérkőzésnél, jobb : 
• szett különbség 
• *  több nyert szett 
• pont különbség 
• *  több nyert pont 

*  Csak a Badminton 2-es szoftver    alkalmazása esetén kell figyelembe 
venni! 
A Badminton 2-es szoftver által kihozott végső sorrend! 

  
Éves összesítéskor , egyenlő szerzett pont esetén 

2 fő esetén 

A legutolsó olyan forduló, melyben 
mindketten szerepeltek, több pontot 
szerzett.  Ha ez egyenlő, a végéhez 
képest visszafelé haladva fordulónként 
az első amelyben pontkülönbség van.  

3 vagy több f ő 
esetén 

Magasabb pontátlag , melybe a 14. 
pontban meghatározott mérkőzés 
eredményeit vesszük figyelembe 

 
9. Díjazás 

A versenysorozat fordulóinak első két, páros helyezettje érem 
díjazásban részesül. 
A bajnokság utolsó fordulóján, három kupa kerül átadásra: 
- férfi páros bajnokság első helyezettje (1fő) 
- vegyes páros bajnokság férfi első helyezettje (1fő) 
- vegyes páros bajnokság női első helyezettje (1fő) 

10. Nevezés 
Írásban az info@ovartoll.hu  e-mail címre, telefonon  a 06-30/93-
90-841 számra, a versenyt megelőző nap 18 óráig. Pótnevezés  a 
helyszínen, a verseny kezdete előtt negyed órával bezárólag, +100 
ft  ellenében. 

11.Sorsolás, kiemelés: 
Az első két körben két kiemelés mellett, közvetlenül a verseny 
megkezdése előtt, sorsolással. 

12. Nevezési díj 
1 500-3000 ft/fő fordulonként, a nevezők számának 
függvényében.   

13.Labda használat 
Kék szalagos, sárga müanyag YONEX MAVIS 350-as labda, 
melyet a rendező biztosít. Közös megegyezéssel  Yonex-20 
vagy nagyobb sorozatszámú Yonex eredeti toll-labda  is 
használható, de ezt a versenyzők adják. A helyszínen is 
vásárolható toll-labda korlátozott mennyiségben. 
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14. Ranglisták, végs ő sorrend meghatározása 
A versenybíróság minden verseny után új ranglistát készít az 
alábbiak szerint: 

teljes körök győztes mérközéseinként: 1-1 pont 
első helyezet:                +3 pont 

második:                          +2 pont 
harmadik:                          +1 pont 
negyedik: +0,5 pont 

ötödik: +0,4 pont 
hatodik: +0,3 pont 
hetedik: +0,2 pont 

nyolcadik: +0,1 pont 
    A kupasorozatok végső sorrendjének meghatározása: 

Kategóriák Összes 
forduló Beszámítható fordulók 

Férfi és vegyes páros min. 3 
Össz. Forduló -1 legjobb 
eredménye, figyelembe 
véve a 6. pontban leírtakat 

15. A kiemelések alapja: 
1. aktuális év összesitett sorrendje 
2. elözö verseny  sorrendje (az adott évadban) 
3. elözö éves összesitett ranglistája (az évad első 

versenyén) 
4. örök ranglista, az előző évvel bezárólag  

 16. Egyebek 
• Elöre nem látható körülmények miatt a szervezők jelen 

szabályzattól eltérhetnek. 
• A versenyen sportorvosi engedély nélkül,  mindenki 

saját felelõsségére indul ! 
• A bemelegítéshez használt labdát tudunk biztosítani. 
• A  játékot a mérközö felek vezetik! 
• Az öltözõben és helyszínen hagyott tárgyakért 

felelõsséget nem tudunk vállalni. 
    
Mosonmagyaróvár, 2020. augusztus 11. 
 
                 

 .................................. 
 Tóth Géza 

  


