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A Dreher Steel Darts TriTeam Grand Prix Nyilt versenyét a Magyar Darts Szövetség (továbbiakban: MDSZ) 

szakmai felügyelete mellett az ÉRD-EL Sportegyesület rendezi a versenykiírásnak megfelelően. 

 

I. A verseny kiírása 

A 2021.05.30-án vasárnap 10:00-i kezdéssel kerül lebonyolításra az ÉRD Arénában. 

 

A versenyre a nevezés csak akkor fogadható el, ha a csapatok az MDSZ adatbankjában a nevezési modulon 

keresztül neveznek, a nevezési díj bruttó 5000 Ft csapatonként, amelyet a helyszínen kell megfizetni. 

Nevezési határidő: 2020. 05. 27. csütörtök éjfél 

 

II. Részvételi feltételek: 

 

A verseny nyílt így mind versenyengedélyesek, mind szabadidőkártyások, mind versenyengedély nélküliek 

elindulhatnak.  

Egy csapat pontosan három főből áll, akiknek nem kötelező egy egyesületből állniuk. 

A három fő közül kötelező legalább egy utánpótláskorú vagy egy női versenyző szerepeltetése. 

 

A verseny lefolytatása: 

 

A verseny egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. Az induló csapatok sorsolással kerülnek 

főtáblára. Az első kör győztes csapatai sorsolás útján kapnak új ellenfelet. A döntőig minden további kőr 

párosítását sorsolással dönti el a Versenybizottság. 

A mérkőzések 10 nyert legig mennek, döntetlen nincs, 9-9-es állásnál a csapatok által kijelölt játékos mérkőzik 

meg.  

A mérkőzések sorrendjét a 2. mellékletben található mérkőzéslap tartalmazza 

 

III. A mérkőzések játékmódja 

 

- 501 dupla kiszálló, 1 nyert leg, 10 győzelemig, 9-9-es állásnál a döntő mérkőzés 2 nyert legig tart.  

A verseny döntője 2-szer 10 nyert mérkőzésig tart. 

A csapatmérkőzéseken a hazai csapat kilétét pénzfeldobással döntik el a csapatok. A pénzfeldobás nyertese 

kezdi az első leget, a másik csapat második és harmadik leget, majd ennek megfelelően két legenként változik 

a kezdés joga.. Döntő leg estén a két kijelölt játékos bullra dobással dönti el a kezdés jogát. 
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IV. Versenyrendezés 

  

A versenyhelyszínek kialakítása 

A versenyen kötelező minimum 16 dobóhely, valamint lehetőség szerint 2 gyakorló hely biztosítása. Kötelező 

továbbá a tábla melletti íróhely szabályszerű kialakítása. Mérkőzést csak tábla melletti írással 

(jegyzőkönyvezéssel) lehet játszani. 

 

A dobóhelyek kialakításának módja: a dobófolyosó mérete minimálisan 3,5 x 1,4 méter. A táblát a természetes 

fényerőtől függetlenül minimum 1 plusz fényforrással kell megvilágítani. A játék levezetéséhez használatos 

írópapírt jól látható módon, a kialakított táblázat szerint kell vezetni. 

 

A versenylevezetés 

A Versenybizottság képviseli a MDSZ-t az eseményen. A Versenybizottság minimum három főből kell, hogy 

összetevődjön, melyből egy fő mindig az aktuális rendező delegáltja. A Rendezőnek a forduló előtt ki kell 

jelölnie egy főt, aki a verseny levezetéséért felel. A Versenybizottság feladata, hogy felügyelje a lebonyolítási 

rend betartását. 

 

V. Díjazás 

 

A nettó nevezési díjak 70%-a kiosztásra kerül helyszínen: 

I. hely: 35 %+ Kupa  

II. hely 25 %+Kupa  

III. hely 10%-10%+Kupa  

IV. hely 5%-5%-5%-5%+Oklevél 

 

A pénzügyi kifizetés a hatályos jogszabályok szerint történik 

 

VI. Általános szabályok 

 

A játékosok öltözéke: 

A Magyar Darts Szövetség hatályos öltözködési szabályzata alapján, mely az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A nem megfelelő öltözetben megjelenő játékos a versenyen addig nem vehet részt, amíg a szabályoknak 

megfelelő öltözékben nem jelentkezik játékra. Ebben az esetben a Versenybizottság által a táblához hívástól 

számított 10 perc áll a játékos rendelkezésére, hogy a megfelelő öltözetben jelenjen meg. Amennyiben erre 

nem kerül sor, és a versenylapon szerepeltetve van, úgy a játékost az adott mérkőzéseken (az első csere 

lehetőségig) vesztesnek kell nyilvánítani. 
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Dohányzás, alkohol és egyéb tudatmódosító-, vagy doppingszerek fogyasztása 

 

Nyilt versenyen a játéktérben és a táblánál alkohol fogyasztása szigorúan tilos.  

 

Egyéb rendelkezések: 

- A játékosok a játéklapon felírt sorrendben lépnek a játéktérre, kivárni a két játékhely közötti 

választás miatt tilos, jogosulatlan előnynek számít. 

- A játékot csak 3 fő kezdheti el, az a csapat, amelyik az előnevezés ellenére sem jelenik meg 3 fővel, 

a nevezési díjat be kell fizesse a szövetség részére. 

- A játékteret úgy kell kijelölni, hogy a dobó játékosok mögött legalább 1,2 méter szabad terület 

legyen. 

- A táblákat és azok egyezőségét a Magyar Darts Szövetség biztosítja a rendezővel közösen. 

- Egy versenyző csak egy csapatban játszhat, csapatok közötti átjárás tilos! 

- Ha egy csapatot a MDSZ a további játékból bármely okból kizár, akkor a már lejátszott mérkőzéseinek 

eredményeit is törölni kell. 

 

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

Versenyszabályzata az irányadó! 

 

 A Csapatok és Versenyzők a nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével a jelen Szabályzatot 

önmagára nézve kötelező jelleggel elfogadják. 
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1.számú melléklet 

Magyar Darts Szövetség Öltözködési Kódex 
 

1. Általános előírások 

1.1. A játékosok öltözetének meg kell felelnie a verseny színvonalának, tisztának rendezettnek és jó 

állapotúnak kell lennie.  

1.2. Ha bármelyik játékos bizonytalan az öltözete szabályos voltában, akkor a Versenybizottság, annak 

hiányában a levezetésért felelős személy véleményét kell kikérnie az elfogadást illetően.  

1.3. A Versenybizottság annak hiányában a levezetésért felelős személy döntése véglegesnek tekintendő az 

öltözet szabályosságát illetően, ellene fellebbezni, szót emelni nem lehet. 

1.4. Kivételes esetben a Versenybizottság, annak hiányában a levezetésért felelős személy felmentést adhat 

a szabályoktól eltérő öltözetben történő versenyzés alól (pl. a repülőtéren történő csomagelvesztés, orvosi 

engedély, amely esemény legfeljebb 36 órával a verseny előtt következet be).  

1.5. A játékos a versenyből kizárható a nem megfelelő ruházat miatt.  

1.6. Amennyiben a verseny előtt nincs más tartalmú kihirdetés, akkor a Magyar Darts Szövetség versenyein, 

beleértve minden szakágat (Steel, Soft, American Darts) korosztályt (utánpótlás, felnőtt, szenior) 

versenyformát (egyéni, páros, csapat) az alábbiakban meghatározott öltözeti előírás az irányadó, 

melyeket a nemzeti bajnokság fordulóin, magyar kupák versenyein, illetve a Magyar Darts Szövetség által 

rendezett nemzetközi versenyeken is alkalmazni kell. 

 

2. A játékos megjelenése 

2.1. A versenyző a versenyen a klub sportmezében, vagy az egyedi kialakítású névre, vagy klub nevére szóló 

sportmezben vagy sportingben köteles részt venni. Gallér nélküli és/vagy ujjatlan póló nem engedélyezett. 

2.2. Az öltözékhez fekete öltönynadrág/kosztümnadrág tartozik. A farmernadrág, kordbársony nadrág viselése 

semmilyen színben vagy formában nem engedélyezett, továbbá a nadrág nem lehet „farmer-szabású“ (pl. 

vízszintes első zseb, nadrág színétől eltérő varrás). A melegítő vagy tréningruhára emlékeztető öltözet 

semmilyen körülmények között nem engedélyezhető. 

2.3. A cipőnek zártnak, ruházathoz illőnek és teljesen fekete színűnek kell lennie a talpszegélyt is beleértve. 

Teljesen fekete sportcipő (színes vagy fehér márkajelzéssel, mintával, talpszegéllyel nem ellátott) viselése 

engedélyezett. Kérdéses esetben a Versenybizottság döntése az irányadó. 

2.4. Fejfedő viselése nem engedélyezett. Kivételt képez ez alól a vallási vagy orvosi okból, a verseny 

szervezője által előzetesen írásban engedélyezett ruhadarab. 

2.5. Fejhallgató, fülhallgató már a mérkőzést megelőző bemelegítő nyilak eldobása közben, kikapcsolt 

állapotban sem viselhető.  

 

3. Öltözködési előírások a Magyar Darts Liga döntőjén 

3.1. A Magyar Darts Liga döntőjének minden résztvevőjére érvényesek és kötelezőek jelen szabályzat 1.1-

1.5. illetve 2.2-2.5 pontjai. 

3.2. A Magyar Darts Liga döntőjén a versenyengedéllyel rendelkező játékosoknak jelen szabályzat minden 

pontja érvényes és kötelező. 

3.3. A szabadidős kártyával rendelkező játékosoknak a klub sportmeze, vagy az egyedi kialakítású névre, 

vagy klub nevére szóló sportmez helyett engedélyezett a sporting vagy galléros póló viselése, melynek 

tisztának és jó állapotúnak kell lennie. Gallér nélküli és/vagy ujjatlan póló nem engedélyezett. 
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4. Feliratok, emblémák, és ábrák a sportmezeken 

4.1. A sportmezeken, ingeken elhelyezhető a játékos, a club és a város, ország neve. 

4.2. Az alábbi korlátozásokkal elhelyezhető továbbá a játékos beceneve, támogatója: 

4.2.1. Nem helyezhető el vallási vagy politikai szervezetekre, véleményre vonatkozó, vagy rasszista, idegen 

gyűlölő, intoleráns, és szexuális tartalmú, és másokat sértő felirat, illetve önkényuralmi, vallási jelkép. 

4.2.2. A mez nem lehet más sportra, sportcsapatra utaló vagy arra hasonlító sem (kivétel ha azon egyesület 

darts szakosztálya viseli). 

4.2.3. A támogatói megjelenés nem sértheti a Magyar Darts Szövetség szerződéseit, illetve nem 

reklámozhat törvény által tiltott termékeket (dohánytermék, vényköteles gyógyszer stb.). 

4.3. Amennyiben játékos vagy egyesület bizonytalan 4.1-4.2. pontok szerint az öltözet szabályos voltában, 

akkor a Magyar Darts Szövetség Irodáján keresztül kell véleményt kérni az elfogadást illetően.  

 

5. Öltözet szabályoságának elbírálása, eltérések engedélyezése 

5.1. A verseny helyszínén az adott öltözet szabályosságának kérdésében kizárólag a Versenybizottság, annak 

hiányában a levezetésért felelős személy jogosult dönteni. 

5.2. A verseny helyszínén a versenybizottság, annak hiányában a levezetésért felelős személy döntési jogköre 

kizárólag az 1.1-1.9. és a 2.1-2.3. közötti szabályoknak való megfelelésre, illetve kizárólag különleges 

esetekben történő eltérő öltözet (például a repülőtéren történő csomagelvesztés, orvosi engedély, amely 

esemény legfeljebb 36 órával a verseny előtt következet be...) viselésére vonatkozik.  

5.3. Az országos tisztifőorvos által elrendelt második vagy harmadik fokozatú  hőség miatti figyelmeztetés 

(hőségriasztás vagy hőségriadó) esetén a Versenybizottság, annak hiányában a levezetésért felelős 

személy jogosult engedélyezni 1.8. eltérő nadrág viselését. 

5.4. A 4.1-4.3. szerint meghozott döntés végleges, mely ellen óvásnak és fellebbezésnek nincs helye. 

5.5. Amennyiben az ezen szabályzattól eltérő öltözéket kíván a játékos viselni, és ezen ok nyilvánvalóan 

fennáll a nevezést megelőzően (például terhesség, fekete helyett sötét nadrág, kérdéses támogatói logó) 

egyesülete köteles ezt írásban engedélyeztetni a nevezési határidő lejártáig a Magyar Darts Szövetség 

Irodáján keresztül. 

5.6. A 3.1-3.2. és 4.2.3. esetekben a döntést a Magyar Darts Szövetség elnöke, alelnöke, főtitkára, operatív 

igazgatója illetve a Marketing és Kommunikációs igazgatója jogosult meghozni. 

5.7. A 4.3. szerinti döntést azonnal végre kell hajtani, de ellene egy alkalommal 10.000 Ft fellebbezési díj 

ellenében jogosult az egyesület a Magyar Darts Szövetség elnökségéhez fordulni, mely fellebbezés, a 

döntésre nincs halasztó hatállyal. 

5.8. A Magyar Darts Szövetség elnöke, alelnöke, főtitkára, operatív igazgatója illetve a Marketing és 

Kommunikációs igazgatója jogosult a fentiektől eltérő, enyhébb (például: rövidnadrág) vagy szigorúbb 

(például rendkívüli hőség ellenére televízió közvetítés miatt hosszú nadrág) öltözetet előírni. 

5.9. A 4.3. és 5.8. szerinti döntést kizárólag az elnökség jogosult megváltoztatni, erre a helyszínen a 

Versenybizottságnak, annak hiányában a levezetésért felelős személynek nincs jogosultsága. 
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2.számú melléklet 

 
TRITEAM MÉRKŐZÉS LAP 

 

"A" CSAPAT "B" CSAPAT 

Neve:   Neve:   

A1   B1   

A2   B2   

A3   B3   

 
 

  "A" CSAPAT "B" CSAPAT Eredmény M.Állása 

1 A1   B1       

2 A2/A3   B2/B3       

3 A2   B2       

4 A1/A3   B1/B3       

5 A3   B3       

6 A1/A2   B1/B2       

7 A1   B2       

8 A2/A3   B1/B3       

9 A2   B3       

10 A1/A3   B1/B2       

11 A3   B1       

12 A1/A2   B2/B3       

13 A1   B3       

14 A2/A3   B1/B2       

15 A2   B1       

16 A1/A3   B2/B3       

17 A3   B2       

18 A1/A2   B1/B3       

19             

    Végeredmény     

 
 

 

______________________________________               ________________________________________ 

csapatkapitány                                                                            csapatkapitány 


