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I. 
A verseny célja 

Egy jó hangulatú dartsverseny keretében megemlékezzünk Vass Péter barátunkról és 

klubtársunkról, aki rengeteget tett a magyar dartsért és egyesületünkért. A Győri Darts Club 

Sportegyesület és a Club Aréna Steel Darts Club, későbbiekben szervező, közös szervezésében 

az Éltex Kft. és Győr Megyei Jogú Város támogatásával megvalósuló verseny lehetőséget kíván 

biztosítani minden dartskedvelőnek, hogy szabályosan lebonyolított versenyen, megfelelő 

körülmények között mérhessék össze tudásukat. Akik ismerték Pétert közösen emlékezzenek, 

akik nem voltak ilyen szerencsések, azok megismerhessék örökségét. 

II. 
Nevezés 

A versenyre nevezhet minden magyar és külföldi állampolgár. A versenyrésztvevők létszáma 

maximum 48 fő. 

Nevezés és sorsolás 

A versenyre előzetes online regisztráció szükséges (http://gyoridc.hu). Amennyiben az 

előregisztráció során a maximális versenyrésztvevői létszámot elérjük, a regisztrációt lezárjuk, 

amennyiben nem érjük el, helyszíni nevezésre is lesz lehetőség. Nevezésre a verseny kezdetéig 

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 irányított: 

először az ifi, utána az amatőr, végül az igazolt játékosokat sorsoljuk véletlenszerűen a 

csoportokba, az egyenletes játékerő eloszlás érdekében. 

Nevezési kategóriák és díjak: 

▪ Igazolt és amatőr: 2.000 Ft, 

▪ Ifjúsági (16. életévét be nem töltött lány és fiú): 1.000 Ft. 

A nevezést a versenylevezető 48 főnél lezárja. 

http://gyoridc.hu/
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III.  
A verseny adatai 

A verseny egyfordulós. A verseny helyszíne: Club Aréna Steel Darts Club (9028 Győr, Külső 

Veszprémi út 10-12.). A verseny kezdete: 14:00 (kapunyitás 13:00). 

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 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 nem kerül kijátszásra. Két harmadik helyezettet hirdetünk. 

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 
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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. 

VI. 
Díjazás 

A versenyt a nevezési kategóriák szerint díjazzuk. 

Verseny: 

▪ I. helyezett: 60.000 Ft, Vass Péter Emlékkupa 

▪ II. helyezett: 40.000 Ft, kupa 

▪ III. helyezett: 25.000 Ft, kupa 

▪ III. helyezett: 25.000 Ft, kupa 

Legjobb amatőr: 

▪ Steel dartstábla, steel darts nyílkészlet, 15.000 Ft-os ajándékutalvány, Vass Péter 

Emlékkupa 

Legjobb női: 

▪ Steel darts nyílkészlet, kupa  

Legjobb ifjúsági játékos: 

▪ Steel dartstábla, steel darts nyílkészlet, kupa 

A legjobb amatőr, női és ifjúsági játékos sorrendjét a versenyhelyezés dönti el. Amennyiben 

azonos helyen többen végeznek, az érintett játékosok egymás között kijátsszák a végső 

győztest. Ilyenkor a játékrendszert a szervező határozza meg, legfontosabb alapelv, hogy a 

rendelkezésre álló idő függvényében a leggyorsabban véget érjen a kijátszás. 

A Győri Darts Club Sportegyesület törvényi kötelezettsége a pénznyeremények után a 

személyi jövedelemadó megfizetése, ezért pénznyeremény csak abban az esetben fizethető 

ki, amennyiben helyezett játékos adó és TAJ kártyáját a helyszínen a verseny levezetőjének 
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bemutatta és a szükséges adatokat (név, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje) 

megadta. Ezek hiányában az év végéig a hiányosság pótolható és a pénznyeremény átvehető. 

VIII. 
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 játékosra a szervező 

mérgesen fog nézni. Az egyenes kiesés további részében az adott táblánál, az elvesztett 

mérkőzést követően a vesztes játékos (vagy helyettese) ír. 

Online közvetítés 

A verseny a Győri Darts Club YouTube csatornáján élőben 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. 

A közvetített mérkőzések előre meghatározottak. Amennyiben a játékos nem kíván közvetített 

mérkőzésen szerepelni a versenylevezetőnél jelzheti. 

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. 


