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I.
A verseny célja

A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) lehetőséget kíván biztosítani a dartssport
kedvelőinek, hogy egy sokak által közkedvelt rendszerű (csoportmérkőzéses plusz egyenes kieséses)
versenyeket tömörítő sorozatban rendezett körülmények között készülhessenek fel a Nemzeti Bajnokság
mérkőzéseire.
Az MDSZ-nek ezen felül kitűzött célja, hogy a versenyrendezők (a továbbiakban: Rendező) ezeken az
eseményeken lehetőséget biztosítsanak a minél szélesebb körben elérhető versenyzési lehetőségek
kihasználására mind az igazolt játékosok, mind az MDSZ szabadidős kártyájával rendelkezők számára,
akik ezáltal megküzdhetnek a Magyar Darts Liga bajnoki címéért és helyezéseiért.
Az MDSZ a 2021. évi Magyar Darts Ligát egyéni versenyszámban az alábbiak szerint írja ki.
II.
A Magyar Darts Liga lebonyolítási rendszere
A Magyar Darts Liga területi elv alapján rendeződik, alapja a Rendező régió szerinti elhelyezkedése (a
régiók és a jelenleg aktív klubok listája a 4. számú mellékletben található).
A Magyar Darts Liga (a továbbiakban: MDL) egyszintű (egykategóriás), többfordulós rendszerben kerül
lebonyolításra.
A fordulókon szerzett pontokból alakulnak ki az MDL régiónkénti összesített ranglistái, melyeknek – az
utolsó fordulót követő számítás szerinti – első helyezettjei lesznek a 2021. évi versenyévad MDLrégiógyőztesei.
A régiók közötti átjárás megengedett, a versenyzők szabadon választhatnak, hogy mikor és melyik
versenyen indulnak, a versenyévad végén megrendezésre kerülő döntőbe viszont a legerősebb kiemelési
pozíciót érő helyezésükkel kvalifikálhatják magukat, és csak egy régióból.
A régióban győztest hirdetni akkor lehet, ha abban legalább 10 versenyt rendeznek.
Az MDL régiónkénti legjobbjai számára az MDSZ rendezi az MDL döntőjét (128-as főtáblán), melynek
kialakítása a régiónkénti indulók összlétszámával arányosan történik meg.
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Az esetleges átfedések és a döntőtől való távolmaradások esetén a régiós ranglisták feltöltésre
kerülnek a rangsorban – legfeljebb három hellyel – hátrébb elhelyezkedő versenyzőkből abban az
esetben, amennyiben az alanyi jogon döntőbeli részvételi jogot szerzett játékosok a megadott
határidőig jelzik a döntőtől való távolmaradásukat. Ezt az Iroda 2021. november 1-10. között
egyezteti, versenyengedéllyel rendelkező játékosok esetében a tagegyesületi vezetőkön keresztül,
illetve szabadidős kártyás játékosok esetében közvetlen kapcsolatfelvétel útján.
-

Az MDL döntőjében minden, a döntőre vonatkozó indulási feltételeknek megfelelő versenyző
indulhat.

-

A döntőben a régiók legjobbjai az MDSZ által kialakított kiemeléssel a főtáblára kerülnek. A
régiók közötti sorrendet, és ez által a döntő főtáblájának kiemelési sorrendjét a régióban az adott
évben elindult versenyzők létszáma határozza meg.

Az MDL páros versenyszámban a MDSZ nem ír ki bajnokságot, így azt nem is szabályozza. Azonban
javasolja a Rendezőknek, hogy a lehetőségeikhez mérten biztosítsanak helyi játéklehetőséget páros
versenyszámban is.
A Magyar Darts Szövetség a befolyt nettó licencdíjak 30%-át fordítja a döntő és a díjátadónak a költségei
biztosítására. A befolyt nettó licencdíjak 70%-át osztja vissza a játékosok, illetve támogatás formájában
az igazolt játékosoknak a tagegyesületeik útján. A visszaosztásra kerülő összeg 40%-át az MDL
Döntőjének díjazására fordítja úgy, hogy a Döntő első 8 helyezettjét díjazza: 40%, 20%, 10-10%, 5-5%
arányban. A visszaosztásra kerülő összeg 60%-át a Régiós helyezettek díjazására fordítja úgy, hogy a
régiós ranglista első 4-4 helyezettjét díjazza: 45%, 30%, 15%, 10% arányban, az adott régióból befolyt
licencdíjakból álló díjalapból.
A pénzdíjak átvételére csak azok a versenyzők jogosultak, akik a Magyar Darts Liga döntőjén részt
vesznek. Az MDL döntőn való távolmaradás okán kifizetésre nem kerülő pénzdíjak bekerülnek az MDL
Országos Döntőjének nyereményalapjába.
A pénzügyi kifizetés a hatályos jogszabályok szerint számlára vagy a Magyar Darts Szövetség honlapján
közzétett kitöltendő bizonylat alapján történik.
A MDSZ a kifizetéseket Szabadidős kártyával rendelkezők esetében a hatályos jogszabályoknak
megfelelő levonásokat követően folyószámlára utalás útján folyósítja.
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III.
Nevezési előfeltételek

A Magyar Darts Ligában nevezhetnek azok a magyar, illetve külföldi állampolgárok, akik a MDSZ által
kibocsátott Versenyengedéllyel vagy az MDSZ által kibocsátott Szabadidős kártyával rendelkeznek. A
Magyar Darts Liga versenyein nincs lehetőség Versenyengedély vagy Szabadidős kártya nélkül indulni. A
Versenyengedély és a Szabadidős kártya kiváltásának szabályai az „Igazolási (nyilvántartási) és
átigazolási” szabályzatban találhatóak meg.
A versenyeken igazolt játékosként nem indulhat az a játékos, akinek bármely jogcím alapján tartozása,
vagy egyesületének illetve szakosztályának bármely jogcím alapján tartozása van az MDSZ felé, illetve az
a játékos, akinek a játékjoga bármilyen okból felfüggesztésre került, vagy a játékos az MDSZ versenyeitől
eltiltásra került.
Az egyéni versenyszámokban férfi, női és ifjúsági versenyzők egyaránt nevezhetnek, valamint az
esetlegesen megrendezendő páros versenyben lehetséges a koedukált/vegyes párosok, valamint ifjúsági
versenyzők nevezése is.
IV.
Játékmód
A játékmód minden versenyen: 501 DO.
Nevezési létszámtól függően csoportok kerülnek kialakításra. A csoportokon belül 2 nyert legre, 3 fős
csoportok esetében 3 nyert legre megy a mérkőzés.
8 fő alatti nevező esetében a verseny körmérkőzéses rendszerben (mindenki játszik mindenkivel) kerül
lebonyolításra, a mérkőzések 3 nyert legig tartanak.
A csoporton belüli sorrend (eredmény) az alábbiak szerint alakul ki:
-

több szerzett pont;

-

győztes, ill. vesztes legek különbsége;

-

egymás elleni eredmény.

A csoportküzdelmek után az eredeti csoportszámokat újra kell sorsolni.
Azaz az eredeti csoportszámok ezen sorsolást követően új csoportsorszámokat kapnak (ami a sorsolás
szeszélye folytán természetesen lehet akár a csoportmeccsek kezdetekor meghatározott eredeti szám
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is.) A csoportszámok újra sorsolását a verseny helyszínén a Rendező nyilvánosan, mindenki számára
követhető módon végzi.
A csoportküzdelmek után az újrasorsolt csoportszámok alapján a létszámtól függően kialakított főtáblára
kerülve, 4 nyert legre mennek a mérkőzések, egyenes kieséssel folytatódik a verseny.
A kezdés jogát mind a csoportmeccsek, mind az egyenes kiesési szakaszban azonos módon kell
meghatározni. Ennek alapján a játékosok a kezdés jogát mindig középre (a továbbiakban bullra) dobással
határozzák meg. A bullra dobás sorrendjét pénzfeldobással kell meghatározni. A pénzfeldobást minden
esetben az író végzi és ő állapítja meg a bullra dobás sorrendjét is. A mérkőzést az a játékos kezdi, aki
bullt dob, vagy mindkét játékos céltévesztése esetén közelebb dobott a bullhoz. Azonos bull érték vagy
céltévesztés esetén a bulltól mért azonos dart nyíl távolság fennállásakor a bullra dobást váltott
kezdéssel meg kell ismételni mindaddig, amíg a kezdés joga el nem dől. A bullra dobás eredményét, azaz
a kezdés jogát az író állapítja meg. Ezt követően a teljes mérkőzés az adott kezdést követően váltott
kezdés mellett a mérkőzés végezetéig ebben a sorrendben zajlik.
V.
Nevezés, sorsolás
Nevezés, sorsolás
A nevezést a Rendező által kiadott egyedi versenykiírás szerinti határidőig és módon kell teljesíteni. A
sorsolást a verseny helyszínén a Rendező végzi. A sorsolás során kiemelést, vagy bármely olyan
beavatkozást alkalmazni, amely a véletlenszerűséget befolyásolná, tilos!
Nevezési díjak
A MDL egyéni versenyszámainak nevezési díja az alábbiak szerint alakul:
1. 1.500 Ft/fő igazolt játékos esetén
2. 2.000 Ft/fő MDSZ Szabadidős versenyengedéllyel rendelkező esetén
VI.
Pontrendszer
Az egyes fordulókon elért helyezések pontozása az alábbiak szerint
történik:
Helyezés
1.
2.
3.
5.
9.
Pont
32
24
16
12
8
8 fő alatti verseny esetén:
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
Pont
24
18
12
8
7

17.
4
6.
6

33.
2

65.
1

7.
5
5
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A versenyzők pontozását a leadott eredmények alapján az MDSZ Elnöksége, amely az MDSZ
Versenybizottsága (a továbbiakban: MDSZ) végzi, a ranglistát az MDSZ adminisztrációja kezeli.
Az MDSZ a pontszámítás során csak a hivatalos versenynaptárban regisztrált, majd a versenyt követően
a MDSZ Irodára a verseny kezdési időpontját követő 48 órán belül (elektronikus úton) eljuttatott
versenyek hitelesített jegyzőkönyveit (7. számú melléklet) veszi figyelembe.
Az MDL versenyein minden résztvevő, még a csoportkörben kieső versenyzők is kapnak ranglistapontot.
Például, amennyiben a nevezők létszáma alapján a főtáblára 16 játékos jut ki, úgy a csoportmérkőzések
eredményei alapján kiesett játékosok valamennyien a 17-dik helynek megfelelő pontot kapják meg.
VII.
Díjazás
Az egyes versenyek (fordulók) pénzdíjazását a versenykiírás szabályozza. A pénzdíjazás tárgyjutalommal
nem váltható meg, de kiegészíthető azzal (pl. érem, oklevél).
A fordulókon kötelezően pénzdíj osztandó, melynek mértékét a Rendező előzetesen határozza meg.

VIII.
Összesítő
Pontozás:
Helyezés
Pont

1.
32

2.
24

3.
16

5.
12

9.
8

17.
4

33.
2

65.
1

Pontozás 8 fő
alatt:
Helyezés
Pont

1.
24

2.
18

3.
12

4.
8

5.
7

6.
6

7.
5

Kötelező díjazás: I-III. helyezettek
Dobóállások: legalább 4 játékhely (játékhelyek közötti távolság minimum 1,3 méter)
Minimum létszám: nincs
Nevezési díj:
Versenyengedéllyel rendelkezőknek 1.500 Ft/fő,
Szabadidős kártyával rendelkezőknek 2.000 Ft/fő
Licencdíj: 2.500 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3175 Ft/verseny, melyet a licencdíjak igénylésekor egy
összegben kell befizetnie a rendezőnek.
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IX.
Versenyrendezés

Versenylicenc
Magyar Darts Liga pontszerző versenyt (fordulót) rendezhet minden olyan MDSZ tagegyesület, amely a
versenykiírás minden pontjának megfelel, az általános sportági követelményeket vállalják betartani és
betartatni.
A fordulók megrendezési joga (versenylicenc) elektronikus úton az erre szolgáló modulon keresztül
kezdeményezhető 2021. február 10-ig. Az igényléseket a Magyar Darts Szövetség Irodája ellenőrzi és
hagyja jóvá. A versenylicencek kiadásakor, valamint a versengő Rendezők kiválasztásakor döntési
szempont a szabványoknak való megfelelés, valamint a darts versenysport népszerűsítése.
Az MDL régiónkénti fordulóinak lebonyolítási időintervallumát az MDSZ 2021. február 15. és 2021.
október 31. közötti időszakban határozza meg. Az ezen kívül eső fordulókat az MDSZ nem ismeri el
pontszerző versenynek.
Az MDL fordulókat a hét minden napján lehet tartani a következő megkötések mellett. Azokon a
hétvégéken amikor MDSZ verseny valamely fordulója kerül megrendezésre (Soft, Steel, Utánpótlás,
szakág; Egyéni, páros, csapat kategória; Nemzeti bajnokság és Magyar Kupa versenyek) a péntektől
vasárnapig terjedő időszakban MDL forduló nem rendezhető. Ezen felül MDL forduló nem rendezhető a
MDSZ által Magyarországon rendezett nemzetközi versenynapokon, illetve a MDSZ Közgyűléseinek
napjain. A versenyek számát a MDSZ – a fentieket figyelembe véve – úgy korlátozza, hogy egy
tagegyesület a meghatározott lebonyolítási időintervallumon belül a székhelyének és a bejegyzett
telephelyének megfelelő régióban legfeljebb 10 MDL pontszerző versenyt rendezhet, melyek között
legalább kettő hétnek kell eltelnie.
A Rendező köteles:
-

a verseny nevezési listáját és eredményeit elektronikusan az erre szolgáló modulon rögzíteni;

-

a versenyek licencdíját egy összegben a licencek igénylésekor a Szövetség részére megfizetni a
licensz-igénylés határidejéig, azaz 2021. február 10-ig.
amennyiben a verseny rendezője a megadott határidő után fizeti meg a licenc díjat, úgy fizetési

-

felszólításban részesül, ha ezt követően 48 órán belül nem érkezik be az összeg, úgy 10.000 Ft
büntetésben részesül. Ha az összeget ezt követően sem fizeti meg 48 órán belül az egyesület, úgy a
rendezési joga megvonásra kerül a teljes 2021 évre és a megrendezett forduló eredménye törlésre kerül.

-

az eredetileg megadott dátum, helyszín (vagy mindkettő egyszerre bekövetkező) változásáról
legkevesebb 10 naptári nappal korábban értesíteni az MDSZ-t. Ennél rövidebb időköz esetén az
MDSZ alelnöke dönt a kérelmezett változás jóváhagyásáról 2000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2540 Ft
ügyviteli költség megfizetése ellenében.
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- Kiegészítés az utolsó ponthoz: Lehetőség van a dátum és a helyszín megváltoztatásával egyetemben
esetileg a rendezési jog átruházására is. Ehhez az eredeti versenynaptárban feltüntetett Rendező köteles
a MDSZ-től engedélyt kérni, és erről az érintett Régió klubjait is tájékoztatni (a 10 naptári nap itt is
irányadó). Ebben az esetben a versenyek időbeli eloszlására vonatkozó két hetes intervallum nem
alkalmazandó, a rendezési jog átruházása azonban kivételes jellegű és rendszerességet nem
eredményezhet.

A versenyhelyszínek kialakítása
Az MDL fordulóin kötelező minimum 4 dobóhely biztosítása. Kötelező továbbá a tábla melletti íróhely
szabályszerű kialakítása. Mérkőzést kizárólag csak tábla melletti írással (jegyzőkönyvezéssel) lehet
játszani. 20 fő és nagyobb indulási létszám felett javasolt további dobóhelyek és gyakorló táblák
biztosítása is. Írásnak minősül minden olyan eszköz, amely végeredményeként a dobott érték és a pont
folyamatosan látszik az adott leg végéig.
Olyan mérkőzés helyen, ahol a táblánál képi és/vagy hangfelvételek rögzítésére és/vagy közvetítésére
van lehetőség, ezt csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha ennek használatába mindkét játékos és
az író is írásban hozzájárul. Az írásos hozzájárulásról szóló nyilatkozatokat a verseny rendezője köteles a
verseny évad végéig megőrizni és igény esetén az MDSZ rendelkezésére bocsátani.
A dobóhelyek kialakításának módja: a dobófolyosó mérete minimálisan 3,5 x 1,4 méter. A táblát a
természetes fényerőtől függetlenül minimum 1 db legalább 1200 lumenes plusz fényforrással kell
megvilágítani.
A játék levezetéséhez használatos eszközt jól látható módon, a kialakított táblázat szerint kell vezetni.
Felelős személyek
Minden versenyrendezésre vállalkozó klubnak a licenc igénylés benyújtásakor a 6. számú mellékletet
kitöltve, elektronikus úton megküldve, meg kell nevezni azt a személyt vagy személyeket – név,
elérhetőségek –, akik a versenyszabályok és szabványok teljes ismeretével rendelkeznek, akik felelősek
az aktuális versenykiírás határidőben történő közzétételéért, a helyszínen ellenőrzik a játékhelyek
kialakítását, a táblák minőségét, és a szabályok értelmében és szellemében levezetik a versenyt. A
verseny befejezése után a Rendező a jegyzőkönyvet digitális formában elkészíti és e-mail útján fentiek
szerint az MDSZ irodájába megküldi. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az adott forduló levezetéséért
felelős személy nevét. Szabálytalanságok észlelése esetén a jegyzőkönyvet eredeti példányban is köteles
megküldeni a Rendező az MDSZ felé. Az ettől eltérő küldési móddal és/vagy ettől eltérő formában
(különösen a kézzel írt) készített jegyzőkönyveket az MDSZ nem tudja figyelembe venni.
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Abban az esetben, hogy ha a jelen kiírásban foglaltakat a Rendező nem tartja be, az MDSZ az adott
versenyen elért pontokat törli a ranglistáról annak terhe mellett, hogy a Rendező a licencdíjat nem
kaphatja vissza.
Amennyiben a Rendező által többszöri szabályszegés történik, az MDSZ 5.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbüntetést szabhat ki, a Rendező klubot és versenyzőinek engedélyét felfüggesztheti, valamint
visszavonhatja a további versenyek rendezési jogát.
X.
Általános szabályok
Játékra jelentkezés
A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki a második felszólításra sem foglalja el helyét a
dobóállásban, vesztesnek kell nyilvánítani (az első beszólítás után 5 percet követően kerülhet sor a
második beszólításra, ezt követően újabb 5 perc elteltével lehet a meg nem jelenő játékost vesztesnek
nyilvánítani).
Gyakorlás
A játékhoz szólítás után a versenyzőnek maximum 9 nyíl áll rendelkezésre bemelegítésként, ezután a
játékot azonnal meg kell kezdeni.
Írók
A csoportmérkőzések során a levezető lapon feltüntetett sorrendben kell a játékosoknak (vagy
helyettesüknek) íróként közreműködniük. A főtábla mérkőzések során az adott táblánál vesztes
versenyző (vagy helyettese) köteles leírni a következő mérkőzést. Az a versenyző, aki a fentieknek nem
tesz eleget, kizárásra kerül és a Rendező fegyelmi vétségként az esetet jegyzőkönyvezi (7. számú
melléklet), a versenyt követő összesítés során pedig 10 büntetőpont kerül levonásra a versenyzőtől. A
Rendező ilyen esetben köteles a jegyzőkönyvet eredetben is megküldeni az MDSZ Irodára. A
játékos(ok)nak joga van az előzetesen kijelölt írót indokolás nélkül lecseréltetni, ebben az esetben az író
cseréjéről a Rendező köteles gondoskodni.
Dohányzás, alkohol és egyéb tudatmódosító-, vagy doppingszerek fogyasztása
Dohányzás, valamint alkohol fogyasztása az MDL fordulóin a játéktérben a verseny idején tilos!
A verseny Rendezője köteles a versenyzőt figyelmeztetni, amennyiben a játékos a viselkedésével zavarja
a többi versenyzőt, illetve a verseny lebonyolításának menetét. Abban az esetben, ha a figyelmezetés
nem jár eredménnyel, úgy a Rendező jogosult a versenyzőt a további játékból kizárni. A kizárást
mindenképpen meg kell, hogy előzze legalább egy figyelmeztetés. A kizárás tényét jegyzőkönyvezni (7.
szám melléklet) kell és a jegyzőkönyvet eredetiben az MDSZ Irodára el kell juttatni.
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Az alkoholon kívüli 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.
Általános ajánlott 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 illendő kezet fogni a legyőzöttel, ezzel megtisztelve a
korrekt erőfeszítéseit a mérkőzés folyamán.

-

A mérkőzés befejezésekor mindkét játékosnak illendő kézfogással megköszönni az író
együttműködését.

-

Az igazolt versenyzőktől elvárt, hogy példamutatóan, a Sport és Sportszerűség szelleméhez
méltóan viselkedjen, akkor is, ha már nincsen versenyben.

-

Az egyenes kiesési szakaszban a vesztes játékos mindig ott marad a táblánál írni. Amennyiben a
játékosnak külső elháríthatatlan körülmény miatt el kell hagynia a verseny helyszínét, akkor ezt
köteles a Rendezőnek jelezni és köteles maga helyett gondoskodni a következő mérkőzés
írójának személyéről.

Általános ajánlott szabályok az íróknak
-

A pénzfeldobást minden esetben az író hajtja végre, a bullra dobás jogát, a mérkőzés kezdési
jogát a mindenkori író állapítja meg.

-

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

-

Az író nem kommentálhatja az egyes dobásokat és fogalmazhat meg kritikát a játékosokkal
kapcsolatban.

-

A csoportmérkőzések során az író rögzítse az eredményt a 5.sz. melléklet szerinti
csoportlevezető jegyzőkönyvön, a főág mérkőzésein ő közölje az eredményt a verseny
Rendezővel.
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XI.
Magyar Darts Liga Országos Döntő
Öltözék
A Magyar Darts Szövetség hatályos öltözködési szabályzata alapján, melyet az 2. számú melléklet
tartalmaz.

Játékra jelentkezés
A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki a második felszólításra sem foglalja el helyét a dobóállásnál,
vesztesnek kell nyilvánítani. (az első beszólítás után 5 perc elteltét követően kerülhet sor a második
beszólításra, ezt követően újabb 5 perc elteltével kell a meg nem jelenő játékost vesztesnek
nyilvánítani).
Gyakorlás
A játékhoz szólítás után a versenyzőknek maximum 9 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 eredményei
törlésre kerülnek, és a Versenybizottság fegyelmi vétségként az esetet jegyzőkönyvezi.
Játékmód
A 128 főtáblán egyenes kiesési rendszerben zajlanak a küzdelmek, az elődöntőkig 4-4 nyert legig tartó
mérkőzésekkel. Az elődöntők 5-5 nyert legig, a döntő 6 nyert legig tart.
Első körös mérkőzések írói
Az első körös mérkőzéseket azon játékosok írják, kötelező jelleggel, akik a legkésőbb játsszák az első
mérkőzésüket az adott táblán. Amennyiben nem jelenik meg a játékos írni, úgy kizárható a versenyből.

Dohányzás, alkohol és egyéb tudatmódosító-, vagy doppingszerek fogyasztása
A Magyar Darts Liga Országos Döntőjében a Magyar Darts Szövetség Dopping- és Versenyszabályzata az
irányadó melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.
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XII.
Záró rendelkezések

Minden vitás esetben, amire a versenykiírás nem tér ki a Magyar Darts Szövetség általános szabályzatai
az irányadóak. A Magyar Darts Szövetség Elnöksége a jelen versenykiírásban történő változtatási jogot,
rendkívüli és előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén fenntartja és ezzel a hatáskörrel
felruházza a döntőre kijelölt MDSZ Versenybizottságot is.
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1. sz. melléklet
Létszám

Csoportok
száma

Csoportból
kijutók

Főtábla

8 fő alatt

1

-

-

8 fő

2

2

4-es

9 fő

2

3

8-as

10-12 fő

2

4

8-as

13-16 fő

4

2

8-as

17-19 fő

4

3

16-os

20-24 fő

4

4

16-os

25-32 fő

8

2

16-os

33-39 fő

8

3

32-es

40-48 fő

8

4

32-es

49-64 fő

16

2

32-es

65-79 fő

16

3

64-es
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8-as főtábla

16-os főtábla

8 fő

9 fő

10-12 fő

13-16 fő

17-19 fő

1/1 – 2/2

1/1 – X

1/1 – 2/4

1/1 – 2/2

1/1 – X

2/1 – 1/2

2/2 – 1/3

2/2 – 1/3

4/1 – 3/2

2/1 – X

2/1 – 1/4

1/2 – 2/3

1/2 – 2/3

20-24 fő

64-es
főtábla

32-es főtábla
25-32 fő

33-39 fő

40-48 fő

49-64 fő

65-79 fő

1/1 – 4/4

1/1 – 2/2

1/1 – X

1/1 – 4/4

1/1 – 2/2

1/1 – X

2/2 – 3/3

2/2 – 3/3

8/1 – 7/2

2/2 – 3/3

2/2 – 3/3

16/1 – 15/2

2/2 – 3/3

2/1 – 1/2

4/1 – X

4/1 – 1/4

4/1 – 3/2

8/1 – X

8/1 – 5/4

8/1 – 7/2

16/1 – X

3/1 – 4/2

3/2 – 2/3

3/2 – 2/3

5/1 – 6/2

7/2 – 6/3

7/2 – 6/3

9/1 – 10/2

15/2 – 14/3

2/1 – X

2/1 – 3/4

2/1 – 1/2

4/1 – X

4/1 – 1/4

4/1 – 3/2

8/1 – X

1/2 – 4/3

1/2 – 4/3

7/1 – 8/2

3/2 – 2/3

3/2 – 2/3

13/1 – 14/2

7/2 – 6/3

3/1 – X

3/1 – 2/4

3/1 – 4/2

5/1 – X

5/1 – 8/4

5/1 – 6/2

9/1 – X

4/2 – 1/3

4/2 – 1/3

6/1 – 5/2

6/2 – 7/3

6/2 – 7/3

12/1 – 11/2

10/2 – 11/3

2/1 – X

2/1 – 3/4

2/1 – 1/2

4/1 – X

1/2 – 4/3

1/2 – 4/3

15/1 – 16/2

3/2 – 2/3

7/1 – X

7/1 – 6/4

7/1 – 8/2

13/1 – X

8/2 – 5/3

8/2 – 5/3

10/1 – 9/2

14/2 – 15/3

3/1 – X

3/1 – 2/4

3/1 – 4/2

5/1 – X

4/2 – 1/3

4/2 – 1/3

14/1 – 13/2

6/2 – 7/3

6/1 – X

6/1 – 7/4

6/1 – 5/2

12/1 – X

5/2 – 8/3

5/2 – 8/3

11/1 – 12/2

11/2 – 10/3
2/1 – X
1/2 – 4/3
15/1 – X
16/2 – 13/3
7/1 – X
8/2 – 12/3
10/1 – X
9/2 – 5/3
3/1 – X
4/2 – 1/3
14/1 – X
13/2 – 16/3
6/1 – X
5/2 – 9/3
11/1 – X
12/2 – 8/3
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2.sz. 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.
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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.

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.

5.

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.
Öltözet szabályoságának elbírálása, eltérések engedélyezése

5.1.

A verseny helyszínén az adott öltözet szabályosságának kérdésében kizárólag
Versenybizottság, annak hiányában a levezetésért felelős személy jogosult dönteni.

a

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.
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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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3. számú melléklet
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. Az
ellenőrzéshez a Magyar Darts Szövetség biztosít érvényes akkreditálással (kalibrálással) rendelkező,
megfelelő digitális mérőeszközt. Az akkreditáló tanúsítvány másolatát minden érintett az ellenőrzés helyszínén
megtekintheti. 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 Klubja;
- 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 kör megkezdésekor 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.
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Nőknél:
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.
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.
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4. számú meléklet
A Magyar Darts Szövetség régióinak és klubjainak listája

Régió

Klub
Darányi Községi Sportegyesület

Dél-Dunántúl

Global Fitness Sportegyesület
Kaposvári Darts Klub

(Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye, Zala megye)

Mesterhármas Darts Club
Paksi Darts Sportegyesület
Pécsi Darts Club
T 20 Darts Club Egyesület (Komló)
Balatonfüredi Dart Club

Észak-Dunántúl

Balatonszőlős Sport Egyesület
Győri Darts Club Sportegyesület

(Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye,
Veszprém megye)

Sport Darts Club (Székesfehérvár)
Sport-Hotel Darts Club (Tatabánya)
Storm Darts Club Sport Egyesület (Tata)
MÁV Előre SC (Székesfehérvár)
Mosonmagyaróvári DCSE
Pápai Holdkő DCSE
Aramis Darts Club Sport Egyesület (Sopron)

Nyugat-Dunántúl

Körmendi Darts Club Sport és Kulturális Egyesület

(Győr-Moson-Sopron megye, Vas Megye, Zala megye)

Szombathelyi Darts Club Sport Egyesület

Agria Dragons Darts Club (Novaj)

Észak-Magyarország

Galgamenti Darts Club Sportegyesület

(Heves megye, Nógrád megye)

Jobbágyi Szabadidősport Egyesület
Mátraterenyei Darts Barátok Egyesület
Kolor Darts Sportegyesület (Gyöngyös)
Rózsaszin Párduc Tömegsport Egyesület (Salgótarján)
Arany Bikák Darts Sportegyesület (Debrecen)

Kelet-Magyarország

Debreceni Egyetemi Atlétikai Club

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre
Nyíregyházi Darts Club
Félegyházi Darts Sport Egyesület
Hírös Hunok Darts Club (Kecskemét)

Közép-kelet-Magyarország
(Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Jászladányi Egyetértés Sportegyesület
Malom DSE (Kiskőrös)
Szolnoki Baglyok Darts Club
Újvárosi Darts Club Sportegyesület (Dunaújváros)
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület
Tápiószelei Darts Sportegyesület

Délkelet-Magyarország
(Csongrád megye, Békés megye)

Békéscsabai Darts Sportegyesület
Partiscum Darts Club (Szeged)
Revans DSE (Kistelek)
Tótkomlósi Darts Club Sport Egyesület
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Acéldarazsak Sportegyesület (Bp)
Bajnok Sportegyesület (Bp)
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
Club 501 Sportegyesület (Bp)
DÖ-MIK DC (Dömsöd)
EBDE – A Darts Sportért Közhasznú Egyesület (Bp)
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Érd-el Sportegyesület
Fővárosi Közterületfenntartó Sportkör (Bp)
Gyömrői Sportegyesület

Közép-Magyarország
(Budapest, Pest megye)

Honvéd Auróra Sportegyesület (Bp)
Kinizsi TTK (Bp)
Maglódi Torna Club Egyesület
Magyar Snooker Akadémia Alapítvány (Bp.)
Pestszentimrei Sport Kör
Pestújhelyi Sport Club
Piliscsabai Sportegyesület
Prince Of Darts Darts Sport Egyesület (Bp)
Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegy.
Smile Darts Club (Bp)
Soul Darts Club (Bp)
Sport Darts Club (Bp)
Súlyemelők Első Dart's Egylete (Bp)
Tököli Darts Club Sportegyesület
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület
Vecsési Sportegyesület
Veresi Farkasok Ifjúsági Sport Egyesület (Veresegyház)
Viadukt Sportegyesület (Biatorbágy)
Wekerlei Bocsa Sportegyesület (Bp)
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MAGYAR DARTS LIGA
CSOPORTLEVEZETŐ JEGYZŐKÖNYV

MDL forduló helye, ideje:

5.

3.

6.

6

5

4

3

2

1

MEGJEGYZÉS

2.

LEGARÁNY

4.

PONT

1.

SZETT

Játékosok:

1
2
3
4
5
6

A csoport végeredménye:

Pont

Játéksorrend (író):

1.

3

1-3(2), 2-3(1), 1-2(3)

2.

4

1-4(3), 2-3(4), 1-3(2)
2-4(3), 1-2(4), 3-4(1)

3.
4.

5

1-5(3), 2-4(1), 3-5(2), 1-4(5),
2-3(4), 4-5(2), 1-3(4), 2-5(1),
3-4(5), 1-2(3)

5.
6.

6

1-6(3), 2-5(4), 3-4(2), 1-5(6),
2-4(1), 3-5(6), 4-6(2), 1-3(5),
2-6(3), 4-5(1), 2-3(6), 1-4(5),
3-6(4), 1-2(5), 5-6(4)
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6. sz. melléklet

Jegyzőkönyv
Magyar Darts Liga

Verseny helyszíne: .................................................................................................................
Verseny Időpontja: .................................................................................................................
Levezetésért felelős személy: ..............................................................................................

Megjegyzés (rendkívüli események, egyebek)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Dátum:
Aláírás:
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