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I.
A verseny célja

A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) lehetőséget kíván biztosítani a darts sport kedvelőinek, hogy a
nemzetközi versenyrendszerhez hasonló, magas színvonalú és jól szervezett bajnoki sorozatban mérhessék le a
tudásukat, versenyezhessenek és fejlesszék sportágbéli jártasságukat. További cél, hogy a versenyévadokban
elért eredmény legyen segítségre a válogatott keret kialakításánál, és a rendszer elősegítse a leendő válogatottak
felkészülését.
Az MDSZ a 2018-ban Steel Nemzeti Bajnokságot női és férfi egyéni versenyszámokban az alábbiak szerint írja ki.

II.
A bajnoki rendszer
A Steel Nemzeti Bajnokság (a továbbiakban: Nemzeti Bajnokság) 7 fordulós rendszerben kerül lebonyolításra,
vagyis a versenyévad 7 db Nemzeti Bajnoki fordulóból áll.
A fordulókon szerzett pontok adják a Nemzeti Bajnokság ranglistáját, melynek összesített eredményei alapján az
első helyezett lesz a 2018. évad Steel Magyar Bajnoka.

III.
Nevezési előfeltételek
A Steel 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 2018. január 31. napjáig, 3 hónapnál nem régebbi bírósági kivonatot, valamint 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. Lehetőség van a játékos
egyesületének az indulási jog kérvényezésére, Az indulási szándékot hivatalos, indoklással ellátott kérvényben
minden esetben – minden forduló előtt, amíg be nem tölti a 14. életévét a játékos – az MDSZ felé a nevezési
határidő lejárta előtt 3 munkanappal eljuttatni köteles. Ezen kérvények az MDSZ Elnöksége elbírálja és még az
adott verseny nevezési határideje előtt az érintett klubot tájékoztatja a döntésről.
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IV.
Játékmód
A játékmód minden versenyen 501 DO, egyenes kieséses rendszerben.
Férfi egyéniben a verseny kezdetétől 5 nyert legig, a legjobb 64-től 6 nyert legig, a legjobb 8-tól 2 nyert setig, a
döntőben 3 nyert setig megy a mérkőzés. 1 set 3 nyert legig megy, folyamatos váltott kezdéssel A döntőben, ha 5.
setre kerül sor, akkor azt kettő leg különbséggel kell nyerni. 5-5-nél „hirtelen halál” következik, melynél a játékosok
bullra dobással döntenek a döntő leg kezdéséről.
Női egyéniben a verseny kezdetétől 5 nyert legre, a legjobb 16-tól 6 nyert legre, a döntőben 7 nyert legre váltott
kezdéssel megy a mérkőzés.
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 pénzérme oldal
választását az ágrajzon felülről érkezett játékos kezdi meg. A bullra dobás általános szabályait figyelembe
tartva az író eldönti a kezdés jogát.

A versenyek során a sorsolásnál a kiemelés szabálya alkalmazandó, amely a következő: a ranglistán elfoglalt
helyezést figyelembe véve, a férfi versenyszámban a mindenkori első 8 helyezett, a női versenyszámban a
mindenkori első 4 helyezett kerül kiemelésre. Az évad első versenyén a 2017. évi versenyévad ranglistahelyezései
szerint történik a kiemelés. A kiemelés a versenyre nevezett játékosok közül a ranglistán elfoglalt legjobb – a
férfiaknál 8, a nőknél 4 – versenyzőkkel történik.

V.
Nevezés, sorsolás
Nevezés
A Nemzeti Bajnokság fordulóira a klubok (sportegyesületek, szakosztályok) nevezik a versenyzőiket. A nevezések
leadása az MDSZ honlapjáról is letölthető nevezési lapon történhet (I. sz. melléklet). A nevezési lapot elektronikus
úton a verseny napjától visszafelé számított második nap 24:00 óráig kell eljuttatni az MDSZ-hez.
A nevezési határidő lejárta után nincs lehetőség a nevezési lista, vagy a sorsolás eredményének módosítására. Az
elkésett nevezéseket az MDSZ Versenybizottsága nem veszi figyelembe, a határidőt követően befizetett nevezési
díjakat pedig visszatéríti. 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. A versenyeken nincs meghatározott nevezési minimum létszám.
Nevezési díjak
A Nemzeti Bajnokság egyéni versenyszámainak nevezési díja 2.500,-Ft/fő minden fordulóban. A nevezési díjat az
előzetes nevezési lista után klubonként, a helyszínen kell fizetni. A nevezési lapon be kell jelölni a
nevezésért felelős személyt, aki a nevezési díjakat a klub nevében befizeti.
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Sorsolás
A nevezések alapján a sorsolást minden esetben az MDSZ adminisztrációja végzi, a sorsolás nyilvános, melynek
időpontja a versenyt megelőző nap 10:00. Minden versenyző köteles a kezdés előtt regisztrálni (ld: Általános
Szabályok).
VI.
Pontrendszer
Az egyes fordulókon elért helyezések pontozása férfi versenyszámban az alábbiak szerint történik:
Helyezés

1.

2.

3.

5.

9.

17.

33.

65.

129.

257.

Pontozás

80

64

52

36

24

16

8

4

2

1

Női versenyszámban:
Helyezés

1.

2.

3.

5.

9.

17.

33.

65.

129.

Pontozás

40

32

26

18

12

8

4

2

1

A 7 fordulón elért eredményeiből kialakult ranglista alapján az MDSZ hirdeti ki a Magyar Bajnokot és a
helyezetteket. A bajnokság végeredményénél a helyezésekben kialakult esetleges holtversenynél az egymás elleni
sorrend kialakításához a minél több jobb helyezést kell figyelembe venni. Ha a helyezések alapján sem lehet a
játékosokat rangsorolni, úgy holtversenyt kell kihirdetni.
A versenyzők pontozását a leadott eredmények alapján és a ranglistát az MDSZ adminisztrációja kezeli.
Minden nevező, aki az aktuális fordulón részt vesz, függetlenül attól, hogy nyer-e mérkőzést, megkapja a
helyezéséért járó pontot. Aki nem jelenik meg a versenyen, nem kap pontot, hiába adta le nevezését.

VII.
Díjazás
A versenyek (fordulók) nevezési díj befizetései képezik a díjazás pénzalapját. A nevezési díjak 70%-a alkotja a
díjalapot, 30% (10% a rendezőé, 20% az MDSZ-é ) a rendezési költségek fedezését szolgálja. Az egyes
fordulókon a díjalap az alábbi arányok szerint kerül kiosztásra:
Férfi egyéni

Női egyéni

1. hely: 40%

1. hely: 45%

2. hely: 20%

2. hely: 25%

3. hely (2x): 10-10%

3. hely (2x): 15-15%

5. hely (4x): 5-5%

Budapest, 2018. 01. 20.

oldal 4

MAGYAR DARTS SZÖVETSÉG

Steel Nemzeti Bajnokság

A díjazásban részesülő játékosok egyesületei, vagy a versenyt követően azonnal a helyszínen, vagy a versenyt
követő 15 napon belül a rendezőhöz eljuttatott számla ellenében vehetik át a díjazásokat. Nyilatkozat ellenében
pénzátvételre nincs lehetőség. Amennyiben a számlakibocsátó egyesület a 15 napos határidőt elmulasztja, úgy a
díjazás a rendezőnél marad.

VIII.
Összesítő
Férfi versenyszámban:
Helyezés

1.

2.

3.

5.

9.

17.

33.

65.

129.

257.

Pontozás

80

64

52

36

24

16

8

4

2

1

Női versenyszámban:
Helyezés

1.

2.

3.

5.

9.

17.

33.

65.

129.

Pontozás

40

32

26

18

12

8

4

2

1

Kötelező díjazás: férfi egyéni 1-5. helyezettek (8 fő), női egyéni 1-3. helyezettek (4 fő)
Nevezési díj: 2.500,-Ft/fő
IX.
Versenyrendezés
A versenyhelyszínek kialakítása
A Nemzeti Bajnokság fordulóin kötelező minimum 36 dobóhely, valamint minimum 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 4 méter 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 Nemzeti Bajnokság helyszínein 1 db centerpályát is ki kell alakítani, ami elkülönül a verseny többi dobóhelyétől
és alkalmas az online internetes közvetítés kivitelezésére, valamint megfelelő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy
nézők is helyet tudjanak foglalni. Az online közvetítéshez minimum 5 Mbit-es feltöltési sebességű vezetékes
internetet kell biztosítani a Rendezőnek a helyszínen.
A versenylevezetés
A Nemzeti Bajnokság versenyei levezetéséért az MDSZ a felelős. Minden fordulóra az MDSZ két Levezető
személyt delegál. A Rendező kötelessége a Levezető személyek mellé két segítőt biztosítani, akik a Levezető
személyek segítőiként tevékenykednek az adott forduló teljes ideje alatt.
Minden Nemzeti Bajnokság fordulójára a MDSZ delegálja a Versenybizottságot. A Versenybizottság tagjai a
Levezetővel együtt felelősek a verseny szabályainak betartatásáért. A Rendezőnek kötelezően egy személy
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segítőt kell biztosítania a Versenybizottság feladatai segítségére és a Rendező felé történő kommunikáció
segítésében.
A Rendező kötelezettsége a Levezetéshez szükséges hangtechnikai feltételeket biztosítani.

A Magyar Darts Szövetség által elkészített sorsolás után minden versenyző informálódhat, hogy mikor és melyik
dobóhelynél fog versenyezni. Ezen információ a versenyt megelőző nap 18:00-tól megtekinthető lesz a Szövetség
honlapján és Facebook-oldalán.
A verseny sorsolása után az ágrajz alapján a versenyzők a férfiaknál 32, a hölgyeknél 4 részre kerülnek
beosztásra. A versenyzők a dobóhelyekre kifüggesztett levezető tábla alapján egymást követően, az előre
megadott időbeosztás szerint kötelesek a mérkőzéseket lejátszani, kivéve, ha az előző meccs időtartama ezt meg
nem akadályozza. Minden versenyzőnek kötelessége figyelni, mikor következik játékra, és időben megjelenni a
táblánál.
A Versenybizottság feladata, hogy felügyelje a lebonyolítási rend betartását.
Minden forduló esetében a Nők és a Férfiak versenyében a döntők – tekintettel az élő internetes vagy televíziós
közvetítésre – a centerpályán kerülnek lejátszásra. A mérkőzések sorrendje minden esetben: női döntő és utána
női eredményhirdetés, férfi döntő és utána férfi eredményhirdetés.
A Versenybizottság feladata, hogy felügyelje a lebonyolítási rend betartását.

X.
Általános szabályok
Regisztráció
Regisztrációt minden játékosnak a verseny kezdete előtt legkésőbb 15 perccel kötelessége elvégezni. Az a
játékos, aki a regisztrációs kötelezettségének nem tesz eleget, a versenyből automatikusan kizárásra kerül.
Öltözék
A Nemzeti Bajnokság fordulóin kötelezően előírt öltözet a klub sportmeze, vagy az egyedi kialakítású névre, vagy
klub nevére szóló sportmez, sporting, valamint öltönyszerű, sötét szövetnadrág, továbbá zárt, az öltözékhez illő,
sötét cipő. Ettől eltérni a versenyt megelőzően az MDSZ-szel történt egyeztetést követően, az MDSZ általi
engedélyezés esetén lehet.
Játékra jelentkezés
A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki a második felszólításra sem foglalja el helyét a dobóállásnál,
vesztesnek kell nyilvánítani.
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Gyakorlás
A játékhoz szólítás után a versenyzőknek maximum 6 nyíl áll rendelkezésre bemelegítésként, ezután a játékot
azonnal meg kell kezdeni.
Írók
Az adott táblánál vesztes versenyző, vagy helyettese köteles leírni a következő mérkőzést. Az a versenyző, aki a
fentieknek nem tesz eleget, a versenyből kizárásra kerül, a versenyen elért eredményéért járó ponto(ka)t nem
kapja meg, és a Versenybizottság fegyelmi vétségként az esetet jegyzőkönyvezi. Ezen felül a vétkes versenyző
korábban megszerzett bajnoki pontjaiból 10 pont törlésre kerül.
Első körös mérkőzések írói
Az első körös mérkőzéseket azon játékosok írják, kötelező jelleggel, akik a legkésőbb játsszák az első
mérkőzésüket az adott táblán. A sorsolás kihirdetésével az elsőkörös írók is feltüntetésre kerülnek. Amennyiben
nem jelenik meg a játékos írni, úgy kizárható a versenyből.
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 játékostól.

-

A játékos, amikor kiveszi a nyilait a táblából, nagy ívben jobbra, a mellette lévő író mögött, köteles
visszajönni a dobóvonal mögé úgy, 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 mérkőzés befejezésekor a győztesnek kezet fogni a legyőzöttel, ezzel megtisztelve a korrekt
erőfeszítéseit a mérkőzés folyamán.

-

A mérkőzés befejezésekor mindkét játékosnak illendő megköszönni az író együttműködését.

-

A 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.

-

A vesztes játékos mindig ott marad a táblánál írni.

Általános szabályok az íróknak

-

A mérkőzés bírája az író, a döntéseivel szemben vitának helye nincs.

-

Amikor pénzfeldobással történik a kezdés eldöntése, azt a mindenkori író végzi el.

-

Az író a pénzfeldobást követően az íróhelyen állva koordinálja a Bullra dobást.

-

A Bullra dobást követően az író dönti el, hogy kinek a nyila van közelebb a bullhoz.

-

Az író csak és kizárólag akkor mozdulhat be a tábla síkja elé, amikor azt a dobó játékos kifejezetten kéri.

-

Az írónak jól láthatóan, a kezét a tábla síkja felé lendítve kell jeleznie, ha a játékos megdobta a kiszállót.

-

Az író játék közben csak és kizárólag a darts- és az írótábla felé fordulhat. Szigorúan tilos a játékosok felé
fordulni, kivéve, ha azt a játékos kéri, illetve ha a következő legben nem egyértelmű a kezdés joga.
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Dohányzás, alkohol és egyéb tudatmódosító vagy doppingszerek fogyasztása
A Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa 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 és a Magyar Kupa fordulóin a játéktérben a verseny idején tilos a dohányzás.
A Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa 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:
Előre meghatározott: Legjobb tizenhat között kötelező, majd a döntő előtt kötelező.
Szúrópróba szerű: Minden kör megkezdésekor két szám kerül kihúzásra, és ennek a párosnak a győztesét kell
szondáztatásra kötelezni akkor, amikor bejelenti a győzelmét a zsűri asztalnál. Ez alól kivétel a legjobb 16-ba
bejutott játékos. Ez a következőképpen működik, példa: 32 pár van éppen a tábláknál. A levezető táblán föntről
lefele ez 32 számozott pár. Ebből a 32 számból kell kihúzni 2 számot akkor, amikor a játékosokat már a táblákhoz
szólították.
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:
Előre meghatározott: Legjobb nyolc között kötelező, majd a döntő előtt kötelező.
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Szúrópróba szerű: Minden kör megkezdésekor két szám kerül kihúzásra, és ennek a párosnak a győztesét kell
szondáztatásra kötelezni akkor, amikor bejelenti a győzelmét a zsűri asztalnál. Ez alól kivétel a legjobb 8-ba
bejutott

játékos. Ez a következőképpen működik: 32 pár van éppen a tábláknál. A levezető táblán föntről lefele ez 32
számozott pár. Ebből a 32 számból kell kihúzni 2 számot akkor, amikor már a játékosokat a táblákhoz szólították.
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, vagy akiknél a szondáztatás során a mért
érték a határértéket meghaladja SÚLYOS FEGYELMI VÉTSÉGET követnek el, mely azonnali kizárást von maga
után, valamint elveszti az előző mérkőzését, egyúttal az ellenfele jut tovább, a közöttük lejátszott mérkőzés eredeti
végeredményétől függetlenül.
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 Versenybizottság köteles az alkoholos befolyásoltság alatt álló versenyzőt a további játékból kizárni, a kizárás
tényét jegyzőkönyvezni. A kizárt versenyző ellen, fegyelmi vétség miatt fegyelmi eljárás indul.
A Magyar Antidopping Csoport a Nemzeti Bajnokság versenyein 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.

XI.
Záró rendelkezések
A Versenyző a nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével a jelen Szabályzatot önmagára nézve kötelező
jelleggel elfogadja.
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Minden vitás esetben, amire a versenykiírás nem tér ki a Magyar Darts Szövetség általános szabályzatai az
irányadóak.

A Magyar Darts Szövetség Elnöksége felhatalmazza a mindenkori Versenybizottságot, hogy a nevezők számától
függő rendkívüli helyzetben – amennyiben az a rugalmasabb lebonyolítási rendet elősegíti -, a jelen szabályzattól különösen a verseny egyes szakaszainak legszámai tekintetében -, részben eltérjen. A mindenkori
Versenybizottság ezt azonban csak és kizárólag a verseny kezdete előtt, a versenyzőknek legkésőbb a verseny
kezdete előtti tájékoztatásával egyidejűleg teheti meg.
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I. sz. melléklet
Nevezési lap

A nevezést leadó klub neve:
A versenyszám megnevezése:

Női egyéni

Férfi egyéni

Versenyző(k) neve(i):
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