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I. 
A versenysorozat 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 versenysorozat keretein belül, rendszeresen, meghatározott számú, szervezett, az 

előírásoknak megfelelően rendezett körülmények között lebonyolított versenyen mérhessék 

fel és fejleszthessék sportági tudásukat. 

II. 
Nevezés 

A versenysorozatra 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 

versenysorozatból történő azonnali kizárását, valamint a ranglistáról történő törlését 

eredményezi, a kizárt játékos ellen szerzett pontok megmaradnak. 

Nevezés és sorsolás 

Nevezésre a verseny kezdetét megelőzően 17:45-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 

kiemelés nincs. 

Nevezési díjak: 

 Felnőtt 1.000 Ft, 

 16. életévét be nem töltött gyermek 500 Ft. 

A nevezést a versenylevezető 64 főnél lezárja. 
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III.  
A verseny adatai 

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

A verseny kezdete: 18:00. 

A verseny dátumai: 

 1. forduló: 2019.01.11, 

 2. forduló: 2019.01.25, 

 3. forduló: 2019.02.08, 

 4. forduló: 2019.02.22, 

 5. forduló: 2019.03.08, 

 6. forduló: 2019.03.22, 

 7. forduló: 2019.04.05, 

 8. forduló: 2019.04.26, 

 9. forduló: 2019.05.10, 

 10. forduló: 2019.05.24, 

 11. forduló: 2019.06.07, 

 12. forduló: 2019.06.21, 

 13. forduló: 2019.07.05, 

 14. forduló: 2019.08.23, 

 15. forduló: 2019.09.06, 

 16. forduló: 2019.09.20, 

 17. forduló: 2019.10.04, 

 18. forduló: 2019.10.18, 

 19. forduló: 2019.11.08, 

 20. forduló: 2019.11.22, 

 Nagydöntő: 2019.11.30. 

  



GYŐRI DARTS CLUB SPORTEGYESÜLET PDP Series 2019. 

CLUB ARÉNA STEEL DARTS CLUB 

Győr, 2019. november 26.  7 / 4. oldal 

IV. 
Lebonyolítási rendszer 

A játékmód minden versenyen: 501 DO. 

A nevezési létszámtól függően csoportok kerülnek kialakításra. A csoporton belül 2 nyert legre, 

3 fős csoport esetén 3 nyert legre megy a mérkőzés. 

8 fő alatti nevezés esetén 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 illetve vesztes legek különbsége, 

 egymás elleni eredmény. 

Teljes eredmény azonosság esetén a csoportkört újra kell játszani 1 nyert leges mérkőzésekkel. 

Amennyiben itt sem születik döntés a továbbjutást bullra dobással kell eldönteni. 

A csoportküzdelmek után az eredeti csoportszámokat újra kell sorsolni. A sorsolást a verseny 

helyszínén a versenylevezető nyilvánosan végzi. 

A csoportküzdelmeket követően az újrasorsolt csoportszámok alapján a létszámtól függően 

kialakított főtáblára kerülve 3 nyert legre mennek a mérkőzések, egyenes kieséssel folytatódik 

a verseny. 

A döntő 4 nyert legre megy. 

A harmadik hely kijátszásra kerül. 

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. 
Pontrendszer 

Az egyes fordulókban elért helyezések pontozása az alábbiak szerint történik: 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 9. 17. 33. 

Pont 24 16 12 10 8 4 2 1 

8 fő alatti verseny esetén: 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Pont 18 12 8 7 6 5 2  

A versenyzők pontozását a versenyt követően a verseny levezetője készíti el, a ranglistát a 

versenyszervező kezeli. 

VI. 
Díjazás 

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

lebonyolításának szervezési költségeit fedezi, 30% a Nagydöntő díjalapjába kerül. 

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

 I. helyezett: 50%, 

 II. helyezett: 30%, 

 III. helyezett: 20%. 

VII. 
Általános szabályok 

Írás 

A csoportmérkőzések során a levezető lapon feltüntetett sorrendben kell a játékosoknak (vagy 

helyettesüknek) íróként közreműködniük. Az egyenes kieséses szakasz első körében a 

csoportkörben 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 10 
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büntetőpont kerül levonásra. Az egyenes kiesés további részében az adott táblánál, az 

elvesztett mérkőzést követően a vesztes játékos (vagy helyettese) ír. 

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. 

Egyéb 

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

kérdésekben a szervező hozza meg a döntést. 

VIII. 
Nagydöntő 

A Nagydöntőn részt vehet mindenki, aki legalább 3 évközi fordulón elindult. A Nagydöntőn 

maximálisan 64 játékos indulhat. A ranglista alapján a legjobb 8 játékos automatikusan 

kvalifikálja magát a Nagydöntőre, a fennmaradó 56 helyre előzetes regisztráció szükséges. A 

rendelkezésre álló helyek feltöltése során előnyben kell részesíteni 9-64. helyen rangsorolt 

játékosokat. A ranglista legjobb 8 játékosának nevezési díját a szervező fizeti, valamint 

kiemelésre kerülnek és a kiemelésük sorrendjében automatikus erőnyerők. 

A játékosok sorrendjének meghatározása: 

 Ranglistapontok, 

 fordulórészvételek száma, 

 több jobb helyezés, azonos helyezés esetén a forduló nevezési létszáma. 

A Nagydöntő vigaszágas rendszerben zajlik. A főági mérkőzések 3 nyert legig a vigaszági 

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

  



GYŐRI DARTS CLUB SPORTEGYESÜLET PDP Series 2019. 

CLUB ARÉNA STEEL DARTS CLUB 

Győr, 2019. november 26.  7 / 7. oldal 

A Nagydöntő díjazása 

Díjalap: 

 100.000 Ft szerevezői alap, 

 az évközi fordulók 30%-ai, 

 a Nagydöntő nevezési díja. 

A díjalap aktuális állását a szervező tartja nyilván. 

Díjazás 

A Nagydöntő I-III. helyezettjei kerülnek díjazásra a következők szerint: 

 I. helyezett: 50% és kupa, 

 II. helyezett: 30% és kupa, 

 III. helyezett: 20% és kupa. 

További díjazottak: 

 Legtöbb 180: kupa, 

 legmagasabb kiszálló: kupa. 

A változtatás jogát a szervező, tájékoztatási kötelezettség mellett fenntartja. 


