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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 2018-as 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 2018. évad Soft Magyar Bajnoka.
A 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.
A 2017. évi bajnokság végeredménye alapján az alábbi játékosok csak az I. osztályban indulhatnak:
Takács Gábor, Nagy Csaba, Németh Zoltán, Őri József, Prés Nándor, Várady György, Vereczkey Lajos,
Silárszky István, Üveges Krisztián, Izsák Gábor, Fekete Nóra

III.
Nevezési előfeltételek

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, és 2018. január 15. 24:00-ig,
NAV 0-s igazolást tudnak az MDSZ részére bemutatni, vagy szerepelnek a NAV honlapján megjelenő
köztartozásmentes szervezetek listáján.
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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.

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 a játékosok mindig középre (a továbbiakban bullra) dobással határozzák meg. Ezt követően a teljes
mérkőzés az adott kezdést követően váltott kezdés mellett a mérkőzés végezetéig ebben a sorrendben zajlik.
Ha a játékosok nem tudnak megállapodni a bullra dobás sorrendjében, akkor abban a Versenybizottság pénzfeldobással
fog dönteni.

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 2018. március 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 tenni 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 versenyzőknek 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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Ellenőrzések
A Magyar Darts Szövetség által kiírt Soft Egyéni Nemzeti Bajnokság versenyein a Magyar Darts Szövetség Dopping
szabályzata, valamint a Dopping ellenőrzési folyamatok szabályzata az irányadó. A kérdéses versenyeken a
játéktérben a verseny idején tilos a dohányzás, a versenyzőknek a verseny ideje alatt az alkoholfogyasztás szigorúan
tilos. Ezen szabályozás betartását a Magyar Darts Szövetség mérőeszköz segítségével folyamatosan ellenőrzi.

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
2018 Soft Egyéni Nevezési lap

A nevezést leadó klub neve:
A versenyszám megnevezése:

Női Osztály

Férfi I. Osztály Férfi II. Osztály

Versenyző(k) neve(i):
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