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I. 
A kupasorozat célja 

A Győri Darts Club Sportegyesület és a Club Aréna Steel Darts Club, későbbiekben szervező, 

lehetőséget kíván biztosítani a darts sporttal ismerkedőknek, hogy egy sok játéklehetőséget 

biztosító kupasorozat keretein belül, rendszeresen, meghatározott számú, szervezett, az 

előírásoknak megfelelően rendezett körülmények között lebonyolított versenyen mérhessék 

fel és fejleszthessék sportági tudásukat. 

II. 
Nevezés 

A kupasorozatra nevezhetnek azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik az MDSZ által 

kibocsátott versenyengedéllyel nem rendelkeznek, kivételt képeznek ez alól a 16. életévüket 

még be nem töltött utánpótlás játékosok. Külföldi versenyző nem indulhat a versenyen, 

amennyiben saját országának szövetsége által rendezett bármilyen versenysorozatban az 

adott évben nevezett. Az indulásra nem jogosító bármely indok fennállása a játékos 

kupasorozatból történő azonnali kizárását eredményezi. 

Nevezés és sorsolás 

Nevezésre a verseny kezdetét megelőzően 9:45-ig a verseny helyszínén a nevezési díj 

megfizetésével és a nevezési lap aláírásával van lehetőség. 

A sorsolást a verseny helyszínén a versenylevezető nyilvánosan végzi. A sorsolás során, 

amennyiben a versenyre neveznek, a PDP Series Versenysorozat aktuális első 8 helyezettje 

kiemelésre kerül, és a nevezések függvényében, kiemelésük sorrendjében automatikus 

erőnyerők. 

A játékosok sorrendjének meghatározása a PDP Series aktuális ranglistája alapján: 

 Ranglistapontok, 

 fordulórészvételek száma, 

 több jobb helyezés, azonos helyezés esetén a forduló nevezési létszáma. 
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Nevezési díjak: 

 Felnőtt 1.000 Ft, 

 16. életévét be nem töltött gyermek 500 Ft. 

A nevezést a versenylevezető 64 főnél lezárja. 

III.  
A verseny adatai 

A kupasorozat három önálló versenyből (kupaforduló) áll. 

A verseny helyszíne: Club Aréna Steel Darts Club (9028 Győr, Külső Veszprémi út 10-12.). 

A verseny kezdete: 10:00. 

A verseny dátumai: 

 1. forduló: 2019.02.16, 

 2. forduló: 2019.06.15, 

 3. forduló: 2019.10.12. 

IV. 
Lebonyolítási rendszer 

A játékmód minden versenyen: 501 DO. 

A kupasorozat minden versenye vigaszágas rendszerben zajlik. A mérkőzések a főágon 3 

nyert legig, a vigaszágon 2 nyert legig zajlanak, a döntő mérkőzés 3 nyert legig tart. 

A kezdés jogát mindig bullra dobással kell meghatározni, a bullra dobás sorrendjét 

pénzfeldobással kell eldönteni. A pénzfeldobást 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 azonos távolságú 

céltévesztés esetén 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 váltott kezdéssel zajlik. 
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V. 
Díjazás 

A kupaforduló nevezési díjainak (kupaforduló díjalap) 50% kerül visszaosztásra, 20% a 

forduló lebonyolításának szervezési költségeit fedezi, 30% a PDP Series Nagydöntő 

díjalapjába kerül. 

A forduló I-III. helyezettjei kerülnek díjazásra a következő megosztásban: 

 I. helyezett: 50% és kupa, 

 II. helyezett: 30% és kupa, 

 III. helyezett: 20%. és kupa. 

VI. 
Általános szabályok 

Írás 

A főági és vigaszági küzdelem első körében a legkésőbbi időpontban játszó játékosoknak kell 

íróként közreműködniük, az írókat a versenylevezető a mérkőzésekkel egy időben szólítja a 

táblához. A verseny további részében, az aktuális körben a vigaszágon kiesett játékosok 

írnak, közülük az írókat a versenylevezető jelöli ki. Szükség esetén a helyettesítésről az írásra 

kijelölt játkosnak kell gondoskodnia, ennek elmulasztása esetén az írásról a versenylevezető 

gondoskodik, a mulasztást elkövető játékostól, amennyiben a PDP Series versenysorozatban 

indult 10 büntetőpont kerül levonásra, amennyiben a PDP Series versenysorozatban nem 

indult a Kupasorozat következő fordulóján nem vehet részt. 

Online közvetítés 

A verseny a szervező facebook oldalán élőben és YouTube csatornáján felvételről 

közvetítésre kerül. A nevezési díj befizetésével és a nevezési lap aláírásával a játékos 

hozzájárul, hogy a felvételen megjelenik és ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kér, 

valamint elfogadja, hogy a felvételt a szervező utólagosan felhasználja. 
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Egyéb 

A verseny során felmerülő vitás kérdésekben a versenylevezető dönt. Utólagos vitás 

kérdésekben a szervező hozza meg a döntést. 

A változtatás jogát a szervező, tájékoztatási kötelezettség mellett fenntartja. 


