XIX. HUNGARIAN OPEN
WEEKEND
2 0 1 7. n o v e m b e r 3 – 5.

HUNGARIAN CLASSIC
2017. november 4. szombat
WDF 1. kategóriás, BDO „C” kategóriás Férfi és
WDF 3. kategóriás, BDO „C” kategóriás Női Ranglista Verseny,
Kelet-európai régió.

HUNGARIAN DARTS MASTERS
2017. november 5. vasárnap
WDF 1. kategóriás, BDO „C” kategóriás Férfi és
WDF 3. kategóriás, BDO „C” kategóriás Női Ranglista Verseny
Kelet-európai régió.

Helyszín:
BUDAPEST
HOTEL HUNGÁRIA CITY CENTER,
(H-1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Szobafoglalás:
www.danubiushotels.com
Promóciós kód (kedvezmény kód): DARTS

V e r s e n y s z á m o k:
2017. november 3. péntek
Warm up Open Férfi: 501 DO Best of 5 legs egyenes kiesés
Warm up Open Női: 501 DO Best of 5 legs egyenes kiesés

2017. november 4. szombat
Férfi egyéni: 501 DO Best of 7 legs, Legjobb 16-tól best of 9 legs, Döntő best of 11 legs, egyenes kiesés
Női egyéni: 501 DO Best of 7 legs, Legjobb 8-tól best of 9 legs, egyenes kiesés
Ifjúsági Fiú: 501 DO best of 5 legs, Döntő best of 7 legs
Ifjúsági Leány: 501 DO best of 5 legs, Döntő best of 7 legs

2017. november 5. vasárnap
Férfi egyéni: 501 DO Best of 7 legs, Legjobb 16-tól best of 9 legs, Döntő best of 11 legs, egyenes kiesés
Női egyéni: 501 DO Best of 7 legs, Legjobb 8-tól best of 9 legs, egyenes kiesés
Ifjúsági Fiú: 501 DO best of 5 legs, Döntő best of 7 legs
Ifjúsági Leány: 501 DO best of 5 legs, Döntő best of 7 legs
Az elődöntők és döntők, és az ifjúsági döntők a centerpályán kerülnek lebonyolításra egyesével.

N e v e z é s i d í j a k:
Warm Up 5 € / fő
Hungarian Classic
Férfi egyéni 20 € / fő
Női egyéni 20 € / fő
Ifjúsági 5 € / fő

Hungarian Masters
Férfi egyéni 20 € / fő
Női egyéni 20 € / fő
Ifjúsági 5 € / fő

Az egyéni nevezési díj tartalmazza a játékos hozzájárulást, ami a WDF-hez egy külön alapba kerül, és a darts
sport olimpiai szereplését elősegítő kampányra költődik.
Nevezni lehet az alábbi linken:
REGISZTRÁCIÓ

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. október 29. - 24:00
A nevezési díjakat a verseny helyszínén a regisztráció ideje alatt kell befizetni!

A v e r s e n y m e n e t e:
a nevezett játékosok a sorsolásról a www.magyardarts.hu-n és kifüggesztett játéklapok alapján értesülnek.

2017. november 3. péntek 19:00
Warm Up Open Női és Férfi egyéni Bemelegítő verseny
Ezen a versenyen minden darts sportot kedvelőt szeretettel várunk egy jó kis versenyzésre. Nyílt tehát nem csak
igazolással rendelkező versenyzőket várunk, hanem amatőröket is.
Kapunyitás 17:00
Nevezni 18:30-ig lehet
Nevezési díj: 5 € /fő
Díjazás: A nevezési díj 80 %-a

2017. november 4. szombat
HUNGARIAN CLASSIC - WDF&BDO Ranglista Verseny Férfi, Női és ifjúsági egyéni
Ezen a versenyen csak olyan játékosok indulhatnak, amelyek tagjai valamely olyan nemzeti szövetségnek,
amely tagja a WDF-nek.
Kapunyitás: 8:00
Férfi egyéni kezdés: 10:00-kor
Női egyéni kezdés: 11:00-kor
Ifjúsági egyéni kezdés: 13:00-kor
Regisztráció:
Férfi verseny 9:30-ig
Női verseny 10:30-ig
Ifjúsági verseny 12:30 ig
Kb. 16:00-tól elődöntők egyesével a center pályán
Kb. 18:00-tól ifjúsági leányöntő
Kb. 18:40-től ifjúsági fiú döntő
Kb. 19:20-tól női döntő
Kb. 20:20-tól férfi döntő
Kb. 20:45 díjátadó

2017. november 5. vasárnap
HUNGARIAN MASTERS-WDF&BDO Ranglista Verseny Férfi, Női és ifjúsági egyéni. Ezen a versenyen csak
olyan játékosok indulhatnak, amelyek tagjai valamely olyan nemzeti szövetségnek, amely tagja a WDF-nek.
Kapunyitás: 8:00
Férfi egyéni kezdés: 10:00-kor
Női egyéni kezdés: 11:00-kor
Ifjúsági egyéni kezdés: 13:00-kor
Regisztráció:
Férfi verseny 9:30-ig
Női verseny 10:30-ig
Ifjúsági verseny 12:30 ig

Kb. 16:00-tól elődöntők egyesével a center pályán
Kb. 18:00-tól ifjúsági leányöntő
Kb. 18:40-től ifjúsági fiú döntő
Kb. 19:20-tól női döntő
Kb. 20:20-tól férfi döntő
Kb. 20:45 díjátadó
A verseny lebonyolítási rendjén a Rendező a nevezési létszám függvényében változtathat.
A játékosok a verseny menetében, játékmódjában esetlegesen bekövetkező változtatásokat kötelesek elfogadni.
Vitás kérdésekben a zsűri dönt

Á l t a l á n o s S z a b á l y o k:



a játékosok a versenyterületre cigarettával és itallal nem léphetnek be
a játékosok kötelező öltözete: hosszú szárú nadrág és az egyesület meze vagy valamilyen darts sporttal
kapcsolatos öltözék, zárt cipő.

A CENTERPÁLYÁN KÖTELEZŐ A FEKETE, NEM FARMERSZERŰ HOSSZÚ SZÖVETNADRÁG
ÉS HOZZÁ ILLŐ ZÁRT SÖTÉT CIPŐ!



minden játékos a számára kijelölt táblánál legfeljebb 6 gyakorló nyíl eldobása után kezdenie kell a
mérkőzést
A kezdés jogát minden esetben az alábbi szabályok szerint kell eldönteni:
A folyamat pénzfeldobással kezdődik, ami arról hoz döntést, ki kezdje a bullra dobást. A bullra dobás
általános szabályait figyelembe tartva a játékosok eldöntik a kezdés jogát.



A bullra dobás nyertese kezdi a mérkőzést, váltott kezdéssel.



azt a játékost, aki a második játékhoz szólítás után sem jelenik meg a játékhelyen, a versenybíróság
kizárja
a mérkőzések veszteseinek a táblánál kell maradniuk és a következő mérkőzésen írniuk kell
az a játékos, aki az eredményhirdetéskor nincs jelen, az a díját a későbbiekben sem veheti át
csak regisztrált játékosok lesznek játékra beszólítva, nem regisztrált játékosok törlésre kerülnek (a
nevezési díj visszatérítése nélkül)





D í j a z á s:
Warm Up: a nevezési díj 80 %-a kerül kiosztásra
Helyezés
I. hely
II. hely
III. hely
V. hely
IX. hely
XVII.
hely

Hungarian Classic Hungarian Classic Hungarian Masters Hungarian Masters
Férfi Egyéni
Női Egyéni
Férfi Egyéni
Női Egyéni
1000 €+ Kupa
500 €+ Kupa
1000 €+ Kupa
500 €+ Kupa
600 €+ Kupa
250 €+ Kupa
600 €+ Kupa
600 €+ Kupa
250 €+ Kupa
125 €+ Kupa
250 €+ Kupa
125 €+ Kupa
125 €
50 €
125 €
50 €
60 €
60 €
30 €

30 €
Ifjúsági Fiú és Leány
Hungarian Classic & Hungarian Masters
I. hely: ajándékcsomag + Kupa
II. helyezés: ajándékcsomag+ Kupa
III. helyezés: ajándékcsomag+Kupa

H e l y s z í n:

HOTEL HUNGÁRIA CITY CENTER

