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Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok!
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben javasolta a DARTS
Országos Bajnokság bekerülését, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Éves
Sportmunkatervébe.
Az I. DARTS Országos Bajnokságnak a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi tér ad
otthont, mely Kecskemét Széchenyi város szívében található, családias hangulatú közösségi
létesítmény.
A legenda szerint néhány száz évvel ezelőtt egy átfázott angol íjász elhatározta, hogy
kellemesebb módot választ a gyakorlásra a téli hónapokban. Letette íját, levágott a
nyílvesszőjéből és elvonult a közeli pub kellemes melegébe és kényelmébe, ahol ügyességét úgy
gyakorolta, hogy a lerövidített nyílvesszőket a falra akasztott farönkszeletbe dobta. Mellé állt
egy másik íjász, aki megpróbált az előzőnél jobb eredményt elérni és ezzel megszületett a
vetélkedés, a játék, a sport. A darts játék egyre nagyobb ismeretségének köszönhető, hogy a
2001-ben az angol parlament hivatalosan is sporttá nyilvánította, és ezzel egy időben megtörtént
a darts olimpiai szakszövetségek közé történő felvételének kérelme. A darts kortalan sport,
melyet bárki, bármikor elkezdhet. Az esélyek hasonlóak: fiatalok és idősek, hölgyek és urak
egyformán jó játékossá-versenyzővé válhatnak. A darts növeli a koncentrációs és fizikai
állóképességedet, a biztos siker önbizalom növelő hatású.
Ezúton tisztelettel meghívom Önöket, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület, valamint a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport
Club közös szervezésében megrendezésre kerülő I. Országos Darts Bajnokságra. A versenyen
magukat megmérettetni kívánóknak balesetmentes, sikeres versenyzést, családtagjaiknak, a
sportbarátoknak és természetjáróknak kellemes időtöltést kívánunk megyénkben, az Alföld
Hírös Városában.
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A bajnokság célja:
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek állománya figyelmének felhívása a sportolási
lehetőségek, az egészséges versenyszellem és az egészséges életmód kialakítására. A teljes
személyi állomány részére mentális tréning a verseny helyzetekre, a koncentráló képesség, az
akaraterő és a küzdeni tudás fejlesztésére, a tűzoltók közötti bajtársiasság, sportbaráti
kapcsolatok mélyítése, valamint az országos bajnoki cím és a helyezések eldöntése.
1. A bajnokság helye és ideje:
Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér (6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.)
GPS koordináták:

É. sz.: 46.912547 és K. h.: 19.676175

2018. október 29.

08.30-16.00 óráig

2. A bajnokság rendezője:
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club (TSC)
közreműködésével.
3. A bajnokság fővédnöke, védnökei, a szervező bizottság, a versenybíróság és a bajnokság
résztvevői:
A bajnokság fővédnöke:
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója
A bajnokság védnökei:
Vietórisz Ágnes tű. ezredes, BM OKF Humán Szolgálat vezető
Berecz György tű. ezredes, Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnök
Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, Bács-Kiskun MKI igazgató
Salamon Anita tű. ezredes, Bács-Kiskun MKI gazdasági igazgatóhelyettes
Nagy Lajos, Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club (TSC) elnök
A bajnokság résztvevői:
A katasztrófavédelmi szervek állományának női és férfi tagjai.
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Versenyszámok:
Megyei igazgatóságonként 1 csapat indulására van lehetőség, továbbá a BM OKF esetében is egy
csapat indulhat. A versenyen az induló csapatok maximális száma 21, 3 fős csapatokban történő
indulásra van lehetőség, összesen maximálisan 63 fő nevezhet (a terem befogadóképességére való
tekintettel). Amennyiben valamelyik igazgatóságról nem nevez csapat, úgy lehetőség van
pótnevezésre is. A csoportok sorsolása nevezések beérkezése után előre történik, így a helyszínen
sorsolás nincs. A sorsolás során előfordulhat, hogy egy megyéből érkezők egy csoportba kerülnek,
de a szervezőbizottság igyekszik ezt elkerülni.
Program:
08:00-09:00

Regisztráció

09:00-16:00

Verseny

11:30-15:00

Ebéd

Eredményhirdetés: 17:00 előreláthatólag vagy a verseny végét követően
A parkolás szolgálati igazolvány felmutatásával térítésmentesen a rendezvény területén (10 hely
vehető igénybe), valamint a környék nem parkoló díjas övezetben is van lehetőség.
A megérkezést követően a versenyzőknek és a kísérőknek is jelentkezni kell a regisztrációs pultnál,
ahol a nevezési/részvételi díjat befizetettségét igazolni kell, valamint nyilatkozni kell, hogy a
versenyen saját felelősségére vesz részt a nevezett.
Az ebéd elfogyasztására konkrét időpont nincs meghatározva, az a verseny közbeni pihenőidőben
lehetséges.

4. Verseny menete:
A mérkőzések 8 táblán zajlanak, míg gyakorlásra 2 táblát biztosítunk. Táblánként egy bírót
biztosítunk, aki a pontokat számolja, illetve kérdéses esetekben dönt. A versenyen nevezett 63 fő, 4
fős csoportokba kerül beosztásra. A csoport tagjai játszanak egymással (fejenként 3 mérkőzés). A
nyert mérkőzésért a győztes játékos 1 pontot kap, a vesztes játékos nem kap pontot. Amikor a
csoportmérkőzések lezajlottak a pontokat összeadjuk és az első két játékos továbbjut, míg az utolsó
2 játékos kiesik a bajnokságból. Pontegyenlőség esetén a kérdéses játékosok újra játszanak
egymással.
A csoportokból továbbjutott játékosok az egyenes kieséses szakaszba kerülnek, ami azt jelenti, hogy
aki mérkőzést veszít, azonnal kiesik a bajnokságból, míg a győztes továbbjut. A játékosok a
csoportkörben elért eredményeik alapján kerülnek összesorsolásra, ami annyit jelent, hogy az egyik
csoport első helyezettjének mindig egy másik csoport második helyezettjével kell megmérkőznie.
Az egyenes kieséses szakasz egészen a verseny végéig tart, míg a végén csak egy győztes marad. A
versenyen 2 harmadik helyet hirdetünk.
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Csoportmérkőzések: 501 sima kiszálló egy nyert legig.
16 közé jutásért: 501 sima kiszálló két nyert legig
Nyolcad döntő: 501 sima kiszálló három nyert legig
Negyeddöntő: 501 sima kiszálló három nyert legig
Elődöntő: 501 dupla kiszálló két nyert legig
Döntő: 501 dupla kiszálló két nyert legig

5. Szabályok:











A táblától 237 cm-re kell állnia a dobónak.
A tábla középpontjának magassága a talajtól mérve 173 cm (a 20-as szektorral felfelé)
Kezdés:
A kezdés jogának eldöntése bull-ra dobással történik. Minden bull-ra dobásnál a játékosok egyegy dartot dobnak a tábla középpontjára. A játszmát az a játékos kezdi, aki közelebb dobott a tábla
középpontjához. Amennyiben a játékos a bull-t vagy a dupla bull-t talál el, a dartot ki kell húznia
a táblából. Ha az ellenfél is hasonló eredményt ért el, még kétszer, felváltott sorrendben dobnak a
középpont felé. A harmadik kísérletnél a bull-ban álló dartot is a táblában kell hagyni. A bíró dönt
a kezdési sorrendről, illetve újradobást rendel el, ha nem tudja megállapítani, melyik dart van
közelebb a bull-hoz.
Dobásnál mindkét lábnak a dobóvonal mögött kell lennie.
Az eldobott nyilat akkor sem lehet újra eldobni, ha az nem érte a táblát.
Az elejtett nyílért a dobóvonalon belülre is be lehet lépni.
A versenyzők felváltva dobnak körönként 3-3 nyilat. A dobás értékét a nyíl által eltalált
szektor száma adja meg. Ha azonban a szektoron belül a dupla vagy a tripla gyűrűbe áll a dart,
akkor a szektor számának a duplája vagy triplája lesz a dobás értéke. A középpont (bull) külső
gyűrűjében a találat szimpla (25), a belső gyűrűben dupla (50) értékű. (Tripla bull nincs!)
Steel játékban csak a táblából a játékos által kivett nyilak pontértéke számít.

6. Díjazás:
- 1-3. helyezett oklevelet és érmet
- A csapattagok eredményeiből számított együttes eredmény alapján az induló csapatok IIII. helyezett oklevelet és serleget
- Különdíjban részesülnek:




A legmagasabb kiszálló.
Legtöbb 180. dobása.
legjobb női játékos

Esetleges óvás a helyszínen, az óvásra okot adó körülmény tapasztalását követő 30 percen belül, de
legkésőbb a verseny befejezéséig lehetséges. Utólagos óvást a versenybíróság nem fogad el, a döntés
ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
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7. Nevezési határidő:
A nevezéseket 2018. október 19-én 16.00 óráig, az krisztina.holzl@katved.gov.hu e-mail címre, a
mellékelt nevezési lap kitöltésével (külön kísérőirat mellőzésével) kérjük visszaküldeni. A nevezések
leadásával egy időben a nevezési díjat is meg kell fizetni. Pótnevezésre 2018. október 24. napjáig
van lehetőség, szintén a mellékelt nevezési lap kitöltésével, illetve a nevezési díj megfizetésével.
A pótnevezésnél a fennmaradt helyeket előzetes egyeztetés után lehet igényelni Sipos Zoltán tű. alez.,
(06204021980) illetve Mogyorósi Bence tű. hdgy. (06308610428) urakkal történt megbeszélés
alapján.
A szervezőbizottság – a nevezések alapján – a versenyzőket csoportokba sorolja.
8. Költségek:
A versenyre a nevezési díj 3000,- Ft/csapat, amely magában foglalja:
 a regisztrációs költséget
 a verseny napján az étkezést
A nevezési díjat a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett, 10025004-00283566-00000000 számú számlájára kell megfizetni a
nevezéssel egy időben. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenycsapat nevét, szolgálati
helyét, székhelyét és adószámát. A nevezés a befizetéssel együtt érvényes.
A bajnokság szervezésével, rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos fennmaradó költségek a
verseny szervezőjét terhelik. A sportnaptárban nevesített versenyeken való részvétel szolgálati útnak
minősül, melyen a résztvevők számára térítésmentes utazást kell biztosítani.
9. Egyéb:
Kérjük, hogy a közelebbi megyékből (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Főváros, Pest, Fejér, Tolna, Baranya) érkező versenyzők a versenyprogramban megadott korábbi
regisztrációs időpontra (lehetőleg 08.00-ra) érkezzenek be, ezáltal elkerülhetővé válik – egy
esetlegesen nagyobb létszám esetén – a regisztrációs pultnál kialakuló várakozási idő
meghosszabbodása. A távolabbi megyékből (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-AbaújZemplén, Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Somogy,
Zala) érkezők, későbbi időpontra érkezhetnek, de legkésőbb 09.00-ra érkezzenek be.
A csapatok összeállításának pontosítása a helyszínen, a regisztráció során lehetséges.
A versenyzők egészségi alkalmasságukért önmaguk felelnek. A verseny helyszínén a résztvevők,
szolgálati igazolványukat kötelesek bemutatni.
10. Öltözet:
A verseny helyszínén a regisztráció, a megnyitó, és az eredményhirdetés időpontjában kulturált
sportruházat viselése kötelező. Az egységes katasztrófavédelmi szerv tekintélyéhez nem méltó
öltözet viselése szigorúan tilos.
11. Kapcsolattartók:
Sipos Zoltán tű. alezredes
tel.: BM: 22-220, 76/502-810, 06204021980
Mogyorósi Bence Dávid tű. hadnagy
tel: BM: 22-, 76/502-014, 06308610428

Hölzl Krisztina ka.
tel.: BM: 22-023, 76/502-014
Mellékletek:
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nevezési lap
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