
SINA-HBME 
Darts 2018-as versenykiírása  

 
I. A verseny célja: 

 
A SINA-HBME lehetőséget kíván biztosítani a darts sport kedvelőinek, hogy egy sokak által közkedvelt rendszerű 
(csoportmérkőzéses + egyenes kieséses) versenyeket tömörítő sorozatban rendszeres, meghatározott számú, 
szervezett, az előírásoknak megfelelően, rendezett körülmények között felkészülhessenek a Nemzeti Bajnokság 
mérkőzéseire. Az SINA-HBME Darts a 2018. évi Magyar Darts Ligát egyéni versenyszámban az alábbiak szerint 
írja ki 
 

II. Lebonyolítási rendszere: 
 
Hajdú-Bihar megyei, és annak a szomszédos megyei (Békés, Jász-kun és Szabolcs) játékosok részére van ez a 
lehetőség. De a prioritását SINA-HBME tagok élvezi.  
A SINA-HBME Darts egyszintű, több fordulós rendszerben kerül lebonyolításra. A fordulókon szerzett pontok 
adják a SINA-HBME Darts összesített ranglistáját, melynek – az utolsó fordulót követő számítás szerinti – első 
helyezettje lesz a 2018. évi versenyévad SINA-HBME Darts győztese. 
Helyszíne: SINA-HBME klubteremben, 4024 Debrecen, Varga utca 8. 
Időpontja:  
Tavaszi forduló: 2018. január 25. - 2018. június 14. között (csütörtökönként) 
Őszi forduló: 2018. augusztus 2.- 2018. december 13. között (csütörtökönként) 
Első mérkőzés: 2018. január 25. 17 óra. 
 

III. Nevezési előfeltételek 
 
A SINA-HBME Darts bajnokságba nevezhetnek azok, aki SINA-HBME tagjai, illetve nem tagjaik is.  
A jelentkezésekor személyesen, emailben (sinahbme@gmail.com, tárgy: Darts 2018) 

Jelentkezési határideje: 2018. január 25. 19 óráig! 

A versenyeken játékosként nem indulhat az a játékos, akinek bármely jogcím alapján tartozása, vagy 
egyesületének illetve szakosztályának bármely jogcím alapján tartozása van a SINA-HBME felé, illetve az a 
játékos, akinek a játékjoga bármilyen okból felfüggesztésre került, vagy a játékos a SINA-HBME Darts 
versenyeitől eltiltásra került.  
Az egyéni versenyszámokban férfi, női és ifjúsági versenyzők egyaránt nevezhetnek. 
 

IV. Játékmód 
 
A játékmód minden versenyen: 301 DO.  
Az egyéni versenyeken női kategóriában egyszerű számolással, férfi kategóriában pedig tripla, vagy dupla 
kiszállásos rendszer mellett a 2 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 győzelem 3pontot, döntetlen 1 pontot, vereség 0 pontot ér. 
A kiszállásos rendszerben az esetleges idő hiánya miatt, 9 nyíl után is eredménytelen esetén, akkor ez követően 
mindkét játékos bull-ra kell dobni, az lesz a nyertes, aki bull körbe dobta, vagy ehhez közelebb állt. 
Az egyéni verseny tabellán belüli sorrend (eredmény) az alábbiak szerint alakul ki: 
 - több szerzett pont; 
 - győztes, ill. vesztes legek különbsége; 
 - egymás elleni eredmény. 
 - sorsolás 
 
A kezdés jogát mind az egyéni meccseken 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.  
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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 
 
A nevezést a versenykiírás szerinti határidőig és módon kell teljesíteni. A sorsolást a verseny határidő után SINA-
HBME youtube.com-on keresztül résztvevők számára végig követhető lesz. A sorsolás során kiemelést, vagy 
bármely olyan beavatkozást alkalmazni, amely a véletlenszerűséget befolyásolná, tilos! 
Határidőn túl jelentkezőket nem tudjuk befogadni! 
 
Nevezési díjak  
A SINA-HBME Darts egyéni versenyszámainak nevezési díja az alábbiak szerint alakul:  
Férfi kategória: 
1. 2.000 Ft/fő SINA-HBME tagú játékos esetén  
2. 4.500 Ft/fő szabadkártyával rendelkező játékos esetén 
 
Női kategória: 
1. 1.500 Ft/fő SINA-HBME tagú játékos esetén  
2. 2.500 Ft/fő szabadkártyával rendelkező játékos esetén 
 

VI. Díjazás: 

 

1. helyezett: vándorserleg, ajándék, oklevél 
2. helyezett: ajándék, oklevél 
3. helyezett: ajándék, oklevél 

 
 
A versenyhelyszínek kialakítása  
 
Az SINA-HBME Darts fordulóin 3 dobóhely biztosítása, rotációs módszerrel. Darts táblák bull-nál 173 cm 
magasnak kell lennie, táblától 237 cm távolságon belül semmiképpen nem állhat egyik láb sem. 
Férfi kategória: Winmau tábla, Steel nyilakkal versenyezhető. Női kategória: műanyag nyilakkal versenyezhető. 
Kötelező továbbá a tábla melletti íróhely szabályszerű kialakítása, vagy Darts Score alkalmazás minden 
versenyzőnél kéznél legyen, mert ez a mérvadó. A mérkőzést kizárólag csak tábla melletti írással 
(jegyzőkönyvezéssel) lehet játszani. A dobóhelyek kialakításának módja: a dobófolyosó mérete minimálisan 3,5 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. 
 
Felelős személy 
Minden versenyrendezésen meg kell nevezni azt a személyt – név, elérhetőségek –, aki a versenyszabályok és 
szabványok teljes ismeretével rendelkezik, aki felelős az aktuális versenykiírás határidőben történő 
közzétételéért, a helyszínen ellenőrzi a játékhelyek kialakítását, a táblák minőségét, és a szabályok értelmében 
és szellemében levezeti a versenyt. 
Tótfalusi Csaba és Vasas György lesz 2018-as év felelőse 
 
Versenyjátékra jelentkezés  
A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki valamiért nem tudott résztvenni az első fordulón, akkor legkésőbb a 
következő fordulón le tudja játszani. Mindenesetre a legfontosabb szabály az, hogy „elmaradt” mérközés 
semmiképpen nem vihető át 3. fordulóba. Ebben az esetben egymás között kell értesíteni. a második fordulóra 
sem foglalja el helyét a dobóállásban, vesztesnek kell nyilvánítani. Nem értesített játékos hátrányba kerül.  
 
Gyakorlás 



A játékhoz szólítás után a versenyzőnek maximum 9 nyíl áll rendelkezésre bemelegítésként, ezután a játékot 
azonnal meg kell kezdeni.  



 
 

VII.  Általános szabályok 
 
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.  

 
 
 


