
KAMIKAZE DARTS OPEN – PÉROS STEEL VERSENY 

 

Helyszín: Club Aréna Steel Darts Club, Győr, Külső Veszprémi u. 10–12. 

 

Létszámlimit: 24 páros, azaz 48 Fő! 

Elő-regisztráció szükséges a mellékelt Google Űrlapon! Fontos, hogy aki mégsem tud eljönni kérem 

a szervezőknek jelezze, hogy be tudjunk hívni más játékosokat várólistáról! 

 

A Versenyre jelentkezhetnek, nevezési feltételek: 

– Aktív, érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok 

– Aktív, érvényes szabadidős versenyengedéllyel rendelkező játékosok 

– Amatőr játékosok, Érvényes Védettségi Igazolvánnyal ÉS Személyigazolvány bemutatásával. 

Védettségi igazolványt mobil applikációval is be lehet mutatni a helyszínen ehhez is szükség 

van a személyi igazolvány helyszíni bemutatására! 

– Egyéb: aki rendelkezik érvényes versenyengedéllyel, de nem kapta meg a plasztik kártyáját 

kérem ellenőrizze a Magyar Darts Szövetség oldalán a kártyája státuszát, annak érvényességi 

idejét, a nevezés leadásakor ellenőrizni fogjuk! 

 

A PÁROSOKNAK CSAK AZ EGYIK TAGJA LEHET IGAZOLT VERSENYZŐ, AZ ÖSSZES 

TÖBBI PÁROSÍTÁS MEGENGEDETT (Igazolt – Szabadidős, Igazolt- Amatőr, Szabadidős – 

Szabadidős, Szabadidős – Amatőr, Amatőr – Amatőr) 

 

Nevezési Díj: 2000 Ft/fő 

 

Díjazás: az összes nevezési díj 80%-a kerül visszaosztásra: 

1. helyezett: 50% 

2. helyezett: 30% 

3.helyezett: 20% 

 

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 játékosok, akiknek továbbjutása kérdéses, 1 nyert leges 

mérkőzésekkel egymás között döntenek a továbbjutás sorsáról. Amennyiben itt sem születik döntés 

a továbbjutást bullra dobással döntik el. 

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, 3 nyert legre menő mérkőzésen. 


