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I. 

A verseny célja  

 

A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) lehetőséget kíván biztosítani a darts sport kedvelőinek, hogy 

magas színvonalú és jól szervezett bajnoki sorozatban mérhessék le a tudásukat, versenyezhessenek és fejlesszék 

sportágbéli jártasságukat. További cél, hogy a versenyévadokban elért eredmény legyen mérvadó a válogatott keret 

kialakításánál, és a rendszer segítse a leendő válogatottak felkészülését.  

Az MDSZ a 2017-es Soft Nemzeti Bajnokságot női és férfi egyéni versenyszámokban az alábbiak szerint írja ki.  

 

II. 

A bajnoki rendszer  

 

A Soft Nemzeti Bajnokság (a továbbiakban: Nemzeti Bajnokság) 4 játéknapos rendszerben kerül lebonyolításra.  

A férfiak versenyszámában két osztály kerül kialakításra: I. Osztály és II. Osztály. A játékosok szabadon eldönthetik, 

hogy melyik osztály megmérettetésein kívánnak indulni, azonban, ha valaki az I. Osztályba nevezett be, a szezon 

hátralévő részében nincs lehetősége a II. Osztályba benevezni. A nők versenyszámában egy osztály kerül 

kialakításra. Amennyiben a női nevezői létszám nem éri el a 8 főt, a nők is a férfi másodosztály mezőnyében 

versenyeznek, de ebben az esetben az ő év végi helyezésük az egymás ellen (értsd: nők-nők ellen) játszott 

eredményeik alapján lesz kiszámolva. 

A játéknapokon szerzett győzelmek száma alapján kerül kialakításra a Nemzeti Bajnokság ranglistája, melynek 

összesített eredményei alapján – a 4. játéknap követő számítás szerint – férfiaknál az I. Osztály első helyezettje,  

míg nőknél a Női Osztály első helyezettje lesz a 2017. évad Soft Magyar Bajnoka. 

Az férfi másodosztályban induló játékosok első három helyezettje a következő évben csak az első osztályba 

nevezhet. A férfi első osztályban induló játékosok első 8 helyezettje a következő évben csak az első osztályba 

nevezhet. 

 

III. 

Nevezési el őfeltételek 

 

A Soft Nemzeti Bajnokságban részt vehetnek (nevezhetnek) azok a magyar, illetve külföldi állampolgárok, akik tagjai 

az MDSZ bármely tagszervezetének (klubnak, sportegyesületnek, szakosztálynak), és ezeken keresztül érvényes 

versenyengedéllyel rendelkeznek.  

A versenyeken nem indulhatnak azok, akiknek nevezési díj tartozásuk, vagy klubjuknak tagdíj-, licencdíj-tartozása 

van, illetve játékjoguk bármilyen okból felfüggesztésre került. A pontszerző versenyeken csak azon klubok 

(sportegyesületek, szakosztályok) versenyzői vehetnek részt, amelyek bejegyzettek, vagy legalább bejegyzés alatt 

állnak, és 2017. február 13. 24:00-ig, NAV 0-s igazolást tudnak az MDSZ részére bemutatni, vagy szerepelnek a 

NAV honlapján megjelenő köztartozásmentes szervezetek listáján.  

A férfi egyéni versenyszámban női versenyzők is nevezhetnek, de ebben az esetben nem indulhatnak a női 

mezőnyben. Az évad első versenyén el kell dönteni, melyik versenyszámban indul és egész évben ott kell 

versenyeznie. A férfi egyéni versenyszámban 14. életévnél fiatalabb versenyzők nem nevezhetnek.  
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IV. 

Játékmód  

 

A játékmód a Férfi I. Osztály és a Női Osztály esetében minden versenyen 501 DO, 2 nyert leg, csoportmérkőzéses 

rendszerben. A játékmód a Férfi II. Osztály esetében minden versenyen 501 MO, 2 nyert leg, csoportmérkőzéses 

rendszerben. A játéknapok lebonyolítási rendje az adott játéknap nevezési létszámának a függvénye. 

A kezdés jogát minden esetben középre (bullra) dobással kell meghatározni, ezt követően folytatólagos kezdés van. 

 

V. 

Nevezés, sorsolás 

 

Nevezés  

A Nemzeti Bajnokságra az MDSZ honlapjáról is letölthető nevezési lap kitöltésével és annak elektronikus úton az 

MDSZ-hez való eljuttatásával a verseny napjától visszafelé számított második nap 24:00 óráig van lehetőség 

előnevezést leadni. Az első játéknapon legkésőbb, a verseny kezdését megelőzően 9:30-ig van lehetőség helyszíni 

nevezésre is. 

A Bajnokságra a 2. játéknaptól nevezni nem lehet. 

Az egyes fordulókon legkésőbb a verseny napján, a verseny kezdését megelőzően 9:45-ig minden játékos köteles 

regisztrálni. 

 

Nevezési díjak  

A Nemzeti Bajnokság egyéni versenyszámainak nevezési díja 6.000 Ft/fő/évad.  

A nevetési díjak kifizetésének történhet az előnevezéskor utalással, vagy a helyszínen. 

Lehetőség van a nevezési díjakat később fizetni, melynek utolsó határideje 2017. április 30. 

A nevezett versenyzők után a klubok kötelesek befizetni a nevezési díjak teljes összegét, függetlenül attól, hogy a 

versenyző bárminemű akadályoztatása esetén mégsem tud megjelenni a verseny színhelyén. 

 

Sorsolás  

A nevezések alapján a sorsolást minden esetben a verseny levezetésért felelős személy és a Versenybizottság 

közösen végzi a regisztrációt követően a helyszínen. 
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VI. 

Pontrendszer  

 

A Soft Nemzeti Bajnokság során az egyes játéknapokon megszerzett győzelmek száma alapján kapják a játékosok 

a pontokat (minden győzelem 1 pontot ér). A bajnokság végeredményének megállapításakor az alábbi szempontokat 

kell figyelembe venni: 

a) legtöbb megszerzett pont 

b) győztes és vesztes legek közötti különbség (legarány) 

c) egymás elleni eredmények (a legarány is számít) 

 

Ha ezek alapján nem lehet különbséget a játékosok között, akkor holtverseny alakul ki (nincs kijátszás). 

  

VII. 

Díjazás  

 

Az évad során történt nevezési díj befizetések képezik a díjazás pénzalapját. A nevezési díjak 70%-a alkotja a 

díjalapot, 30% a rendezési költségek és az MDSZ év végi díjazásának fedezését szolgálja. A díjalap kiosztásának 

arányát az MDSZ elnöksége a későbbiekben határozza meg a nevezési létszám függvényében. 

 

  

VIII. 

Versenyrendezés  

A Bajnokság rendezését az MDSZ vagy egy általa megbízott rendező bonyolítja le. 

 

A versenyhelyszínek kialakítása  

A Soft Nemzeti Bajnokság játéknapjain kötelező minimum 12 azonos típusú dartsgép biztosítása. 

 

A versenylevezetés  

Az MDSZ-nek minden fordulón meg kell név szerint jelölnie azon személyeket, akik az adott fordulón, mint 

Versenybizottság vesznek részt. A Versenybizottság képviseli az MDSZ-t a Soft Nemzeti Bajnokság játéknapjain. A 

Versenybizottság minimum három főből kell, hogy összetevődjön, melyből egy fő mindig az aktuális rendező 

delegáltja. A Versenybizottság feladata, hogy felügyelje a lebonyolítási rend betartását. 
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IX. 

Általános szabályok  

Öltözék  

A Nemzeti Bajnokság fordulóin kötelezően előírt öltözet a klub sportmeze, valamint a fekete szövetnadrág, 

hölgyeknél szoknya vagy szövetnadrág, továbbá zárt, az öltözékhez illő, egyszínű fekete cipő.  

 

Játékra jelentkezés  

A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki a második felszólításra sem foglalja el helyét a dobóállásnál, vesztesnek 

kell nyilvánítani. 

 

Gyakorlás  

A játékhoz szólítás után a versenyzőknek maximum 9 nyíl áll rendelkezésre bemelegítésként, ezután a játékot 

azonnal meg kell kezdeni.  

 

Általános szabályok a versenyz őknek játék közben  

- Minden versenyzőnek kötelessége figyelni, mikor következik játékra, és időben megjelenni a táblánál.  

- A játékos, amikor nem ő áll a dobóvonalnál, köteles minimum 80 cm-re állni a dobó játékos mögött.  

- A játékos, amikor kiveszi a nyilait az automatából, úgy köteles visszajönni a dobóvonal mögé, hogy véletlenül 

se zavarja az éppen dobó játékosokat.  

- A játékosok a mérkőzés megkezdése előtt kézfogással tisztelik meg az ellenfelüket. Ilyenkor szokás jó 

játékot kívánni.  

- A soron következő játékos köteles meggyőződni arról, hogy a gép átváltott-e és megvan mind a 3 nyila a 

kijelzőn. Ha a gép nem érzékelte valamelyik dobását a játékosnak akkor a dartsokat csak az után veheti ki a 

táblából, ha a pálya váltó gombot megnyomta. 

- A kézzel benyomott találat nem érvényes. 

- A mérkőzés befejezésekor a győztesnek illendő kezet fogni a legyőzöttel, ezzel megtisztelve a korrekt 

erőfeszítéseit a mérkőzés folyamán.  

- Az igazolt versenyzőktől elvárható, hogy minden versenyen és a Darts Sportot népszerűsítő rendezvényen 

példamutatóan, a Sport és Sportszerűség szelleméhez méltóan viselkedjen, akkor is, ha már nincsen 

versenyben.  
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Dohányzás, alkohol és egyéb tudatmódosító vagy dopp ingszerek fogyasztása  

A Nemzeti Bajnokság minden versenyén a Magyar Darts Szövetség Dopping- és Versenyszabályzata az irányadó. 

A versenyzők a nevezéssel vállalják és alávetik magukat az esetleges ellenőrzésnek. A Nemzeti Bajnokság fordulóin 

a játéktérben a verseny idején tilos a dohányzás. A Nemzeti Bajnokság versenyzőinek a verseny ideje alatt az 

alkoholfogyasztás szigorúan tilos. Ezen szabályozás betartását a Magyar Darts Szövetség mérőeszköz segítségével 

folyamatosan ellenőrzi.  

Jelen szabályzat alkalmazása a rendező kötelessége és a Magyar Darts Szövetség felügyeli. A méréseket a 

Versenybizottság végzi, az ehhez szükséges mérőeszközt a Magyar Darts Szövetség biztosítja. Azon rendezőkre, 

akik a szabályzatot nem alkalmazzák, vagy szándékosan rosszul alkalmazzák, pénzbüntetés róható ki.  

Fontos : Minden mérésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:  

Helyszín; Verseny megnevezése; Időpont  

Mérést végző rendező Személy neve, aláírása;  

Ellenőrző Személy neve, aláírása az MDSZ-ből, 

Ellenőrzött Játékos Neve és Clubja;  

Ellenőrzés típusa: Szúrópróba szerű, Előre meghatározott, Bejelentésen alapuló  

A Bejelentés alapján történő vizsgálatnál, a bejelentő Személy neve, aláírása  

Mért érték;  

Az ellenőrzött játékos aláírása;  

 

Ellenőrzési típusok:  

 

Férfiaknál:  

Szúrópróba szerű: Minden órában két szám kerül kihúzásra, és ennek a párosnak a győztesét kell szondáztatásra 

kötelezni akkor, amikor bejelenti a győzelmét a zsűri asztalnál. 

 

Bejelentés alapján: Amennyiben egy vesztes játékos a mérkőzés után közvetlenül bejelenti, hogy az ellenfele 

vélelmezhetően alkoholt fogyasztott, úgy azt a játékost haladéktalanul meg kell szondáztatni.  

 

Nőknél:  

Szúrópróba szerű: Minden órában két szám kerül kihúzásra, és ennek a párosnak a győztesét kell szondáztatásra 

kötelezni akkor, amikor bejelenti a győzelmét a zsűri asztalnál.  

 

Bejelentés alapján: Amennyiben egy vesztes játékos a mérkőzés után közvetlenül bejelenti, hogy az ellenfele 

vélelmezhetően alkoholt fogyasztott, úgy azt a játékost haladéktalanul meg kell szondáztatni.  

 

Azon játékosok, akik nem tesznek eleget a szondáztatási felhívásnak, SÚLYOS FEGYELMI VÉTSÉGET követnek 

el, mely azonnali kizárást von maga után, valamint elveszti az előző mérkőzését.  
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Azon játékosok, akiknél a szondáztatás során a mért érték a határértéket meghaladja, azok SÚLYOS FEGYELMI 

VÉTSÉGET követnek el, ily módon az előző mérkőzésüket elvesztik, kizárásra kerülnek. Azon játékos ellen, aki egy 

adott idényben 2 alkalommal kizárásra kerül, „Nem sportszerű magatartás fegyelmi vétsége” miatt a Magyar Darts 

Szövetség fegyelmi eljárást kezdeményez. Aki ellen 2 éven belül másodszor is fegyelmi eljárást kezdeményez a 

szövetség fegyelmi vétség miatt, az automatikusan eltiltást kap 2 évre. Akit az adott évben már fegyelmi eljárás alá 

vontak és ismét elköveti a fent részletezett fegyelmi vétséget, azt automatikusan 2 évre eltiltják.  

 

Az ellenőrzéshez a Magyar Darts Szövetség biztosít érvényes akkreditálással (kalibrálással) rendelkező, megfelelő 

digitális mérőeszközt. Az akkreditáló tanúsítvány másolatát mindenki a verseny helyszínén megnézheti. A 

megengedett határérték 0,3 ezrelék véralkohol szint. 

 

Fellebbezés  

A játékosnak lehetősége van a kizárás ellen a helyszínen, mérés után fellebbezni, és egy kontrollmérést kérni. 

Amennyiben a kontrollmérés eredménye a határértéken belül van, úgy egy harmadik mérést is el kell végezni 

ellenőrzésképpen. Ha 3 mérésből kettő a határérték fölött van, akkor a játékos fegyelmi vétséget követett el. Ha a 3 

mérésből kettő a határérték alatt van, akkor tovább játszhat.  

 

Amennyiben a játékos ezután mégis kizárásra kerül, úgy joga van vérvizsgálatot kérni, melyet haladéktalanul egy 

akkreditált személy jelenlétében (a kijelölt, akkreditált személyt a rendezőknek kell biztosítania) a legközelebbi erre 

alkalmas egészségügyi központban, a játékos költségére el kell végeztetni.  

 

A jegyzőkönyv eredeti példányát át kell adni a Magyar Darts Szövetség részére.  

 

A Versenybizottság köteles az alkoholos befolyásoltság alatt álló versenyzőt a további játékból kizárni, a kizárás 

tényét jegyzőkönyvezni és a jegyzőkönyvet a MDSZ-hez eljuttatni. A kizárt versenyző ellen, fegyelmi vétség miatt 

fegyelmi eljárás indul.  

 

Az a versenyző, aki az ellenőrzés során olyan eredményt produkál, mely kizárást von maga után, vagy megtagadja 

az ellenőrzésen való részvételt, illetve egyéb szándékolt módon kivonja magát az ellenőrzés alól, fegyelmi vétséget 

követ el, a versenyből kizárásra kerül, versenyengedélye azonnali felfüggesztésre kerül és ellene fegyelmi eljárás 

indul.  

 

A Magyar Antidopping Csoport a Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa versenyén szúrópróba-szerű vizsgálatot 

végezhet.  

Az egyéb tudatmódosító szerek fogyasztása törvénybe és sporterkölcsbe ütköző cselekedet, valamint versenyben 

lévő játékos általi fogyasztása fegyelmi vétség, így kizárással sújtandó. Az eljárásra a fent leírtak vonatkoznak.  
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X. 

Záró rendelkezések  

 

A Versenyző a nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével a jelen Szabályzatot önmagára nézve kötelező 

jelleggel elfogadja.  

Minden vitás esetben, amire a versenykiírás nem tér ki a Magyar Darts Szövetség általános szabályzatai az 

irányadóak. 
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I. sz. melléklet  

2017 Soft Egyéni Nevezési lap 

 

A nevezést leadó klub neve: 
 

 

A versenyszám megnevezése: N ői Osztály    Férfi I. Osztály   Férfi II. Osztály 

Versenyz ő(k) neve(i):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


