2014/2015. TANÉVI
VAS MEGYEI DARTS DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja:
A darts sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. Lehetőséget nyújtani
arra, hogy a darts sportágban versenyző diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai versenyeken.
A tanév „Vas megye Darts Diákolimpia Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
2. A verseny rendezője a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola és a Szombathelyi Darts Club S.E.
3. A versenyek helyszíne: Savaria Plaza, időpontja: 2015. február 14.(szombat) 10:0 óra
4. A verseny résztvevői:
A verseny résztvevője lehet, bármely Vas megyei közoktatási intézmény nappali tagozatos diákja.
Kivétel: az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulók már nem vehetnek részt a versenyen!
5. Korcsoportok:
A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 7. pontja” szerint, 2-2
korcsoport összevonva.
I. - II. kcs. 2004-jan 1. után születtek
III. - IV. kcs. 2000-2003-ban születtek
V. - VI. kcs. 1995-1999-ben születtek
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így az 2000-ben
születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak.
A lányok és a fiúk külön versenyben indulnak.
6. Igazolások:
Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a
köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással)
Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem NEK-es (új
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik).
7. Játéknem és szakág: Steel szakág; (fémhegyű dart, szizál tábla).
I-II. korcsoport játéka High score (7 körön keresztül felfelé számolás, a nagyobb dobott pontérték győz).
III-IV. korcsoport játéka 301 sima kiszálló. Az országos döntőben az érmes helyezésektől dupla kiszálló.
V-VI. korcsoport játéka 501 sima kiszálló. A döntőben dupla kiszálló
8. A versenyek lebonyolítása:
Verseny előtti sorsolás alapján, 2 nyert játszmára folyik a mérkőzés, dupla KO vigaszágas rendszerben.
9. Nevezés, regisztráció: a helyszínen, a verseny előtt legkésőbb 9:30-ig. Nevezési díj nincs!
10. Díjazás:
Korcsoportonként, nemenként az első helyezettek elnyerik a „Vas megye Darts Diákolimpia Bajnoka” címet, illetve
az 1-3 helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

