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A Budapesti Darts Szövetség mint a Nemzeti Sportszövetség, és azon belül a 

Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete, a Magyar Darts Szövetség 

versenyszabályzata alapján kiírja a 2022. évi Budapest Bajnokság 

versenysorozatot SOFT- és STEEL szakágakban, az alábbi kategóriákban: 
 

- Férfi egyéni I. osztály 

- Férfi egyéni II. osztály (nyílt) 

- Női egyéni (nyílt) 

- Férfi páros (nyílt) 

- Női páros (nyílt) 
  

 

1. Egyéni és páros versenyek 

 
     Férfi I. osztály, férfi II. osztály, valamint férfi páros kategóriákban. 

 

1.1 A 2022. évi Budapest Bajnokság mind a két szakágban külön-külön, a Magyar Darts 

Szövetség versenyszabályzata alapján rendezett 7 fordulós, fordulónkénti pontszerző 

versenysorozatból áll. 

A bajnokság végeredményét, a helyezéseket a fordulókon szerzett pontok döntik el. 

Pontazonosság esetén a több jobb eredményt elérő játékos végez előrébb. 

 

1.2   A fordulók időpontjai: 

       I. forduló: 2022. 02. 05– 02.06.  

      II. forduló: 2022. 03. 05– 03.06. 

     III. forduló: 2022. 04. 02– 04.03. 

     IV. forduló: 2022. 04. 30– 05.01. 

       V. forduló: 2022. 06. 04– 06.05. 

   VI. forduló:  2022. 08. 20– 08.21. 

  VII. forduló: 2022. 10. 01– 10.02. 

 

 

Az időpontok változása lehetséges az MDSZ és a Nemzetközi versenyekhez való igazodás 

miatt. 

 

A fordulók első versenynapján: STEEL szakágban versenyeznek a játékosok. 

 

A fordulók második versenynapján: SOFT szakágban versenyeznek a játékosok. 

 

1.3 A versenyek helyszíne:  KÖKI Terminál 
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1.4 A versenyek kezdete:  

 

      Szombaton: férfi páros          9:00 óra  nevezési határidő 8:45 óra 

                          férfi II. osztály                   nevezési határidő 12:00 óra 

                          férfi I. osztály                     nevezési határidő 12:00 óra 

       

      Vasárnap: férfi páros             9:00 óra  nevezési határidő 8:45 óra 

                       férfi II. osztály                     nevezési határidő 12:00 óra 

                       férfi I. osztály                      nevezési határidő 12:00 óra    

 

Az utolsó fordulókon változhat az egyéni nevezési határidők időpontja a kevesebb 

nevező miatt. 

 

1.5 A versenyek lebonyolítása: 

 

      A versenyt két fő vezeti le. A vitás, problémás esetekben az elnökség helyszínen 

tartózkodó tagjai döntenek. A döntéshozatal kötelező, de az nem lehet ellentétes a Szövetség 

alapszabályával, versenykiírásával és a versenyszabályzattal. A versenybizottságot a BDSZ 

elnöke felkérés alapján állítja össze. A BDSZ által rendezett versenyeken a BDSZ 

versenykiírása és illemkódexe az irányadó. 

 

1.6 Nevezési feltételek      

 

     A versenyeken részt vehetnek azok a versenyzői engedéllyel rendelkező magyar, illetve 

külföldi állampolgárok, akik a Budapesti Darts Szövetséghez tartozó darts klub vagy 

egyesület tagdíjfizető tagjai, amennyiben klubja, egyesülete a Budapesti Darts Szövetség – és 

ezáltal a Magyar Darts Szövetség – felé az esedékes féléves tagdíjat a meghatározott ideig 

befizette.  

A 2022-es idényben is a BDSZ elnökségének határozata értelmében lehetőség van a nyílt 

kategóriákban egyesületen kívüli játékosok nevezésére!  

Fontos!!!  

Egyesületen kívülinek számít az a játékos, aki az adott idényben egyetlen, a Magyar Darts 

Szövetség tagjaként nyilvántartott klubnak vagy egyesületnek sem volt tagja és a Magyar 

Darts Szövetség által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkezett!  

A fentiektől eltérni csak a mindenkori versenybizottság engedélyével, változó nevezési 

feltételekkel lehetséges. 

Az a játékos, aki klub nélküli játékos, annak a szabadidős versenyengedélyt ki kell váltania. 

Ezt a verseny helyszínén is megteheti. A szabadidős versenyengedély díja 5.000 Ft az évadra. 

 

1.7 A versenyzők öltözéke  

 

A versenyben lévő játékosoknak kötelező az egyesület meze, sportinge. 

Az I. fordulón nem vesszük szigorúan az öltözéket. A II. fordulótól kizárást von maga után a 

nem helyes öltözet. 
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1.8 Játékra jelentkezés 

 

     A versenyeken mérkőzések közben az alkohol fogyasztása TILOS és büntetést von maga 

után. Az első alkalommal figyelmeztetést, második alkalom után az adott napról kizárást von 

maga után. 

A versenyek folyamán azt a versenyzőt, aki a második felszólításra sem foglalja el helyét a 

dobóállásban, vesztesnek kell nyilvánítani. Az első beszólítás után 5 percet követően kerülhet 

sor a második beszólításra, ezt követően 3 perc elteltével lehet a meg nem jelenő játékost 

vesztesnek nyilvánítani. 

 

1.9 A pontozás 

 

   A Budapest Bajnokságon, a fordulókon csak az a versenyző, illetve páros szerezhet pontot, 

aki a versenyen elindul és legalább egy játékot lejátszik. Pusztán a nevezésért semmilyen 

körülmények között nem lehet pontot kapni. 

A fordulókon szerzett pontok összeadódnak és így alakul ki a mindig aktuális ranglista 

szakáganként és kategóriánként. Az éves bajnokság ranglistáján a legrosszabb eredményt nem 

számítjuk be! Az év végi ranglistára csak az a versenyző/páros kerülhet fel, aki legalább 4 

fordulóba benevezett és ott legalább egy játékot lejátszott.   

A fordulókon nincs kiemelés! 

 

 

 

 

Pontozási rendszer: 

                                            

Egyéni és páros versenyek  

(kivéve Férfi II. osztály) 

 

  

Férfi II. osztály pontozása 

1. hely 20 pont  1. hely 32 pont 

2. hely 16 pont  2. hely 25 pont 

3. hely 13 pont  3. hely 21 pont 

4. hely 11 pont  4. hely 18 pont 

5. hely 9 pont  5. hely 15 pont 

7. hely 8 pont  7. hely 12 pont 

9. hely  6 pont  9. hely  10 pont 

13. hely  4 pont  13. hely 8 pont 

17. hely  3 pont  17. hely  6 pont 

25. hely  2 pont  25. hely 4 pont 

33. hely  1 pont  33. hely  3 pont 

   49. hely 2 pont 

   65. hely 1 pont 

 

A hölgyek ranglistájánál az alábbiak szerint történik a helyezések megállapítása, ha az adott 

játéknapon nem indul külön női kategória: 

• a férfiversenyszámokban elért eredmény alapján, 

• amennyiben egyforma helyezés van, az végez előrébb, akinek az ellenfele a verseny 

folyamán előrébb végez. Ha ez is egyforma, akkor lejátszott szettarány dönt. 
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1.10 Kategóriák 
 

Férfi I. osztály: A 2020/2021-es, törölt I. osztályú bajnokság résztvevői alkotják 2022-ben a Férfi 

I. osztály mezőnyét. A részvételi szándékot kérjük, hogy jelezzétek 2022.02.01-ig. A visszalépő 

játékosok helyére a 2020/2021-es II. osztályú törölt bajnokság állása alapján hívunk be 

játékosokat! 

 

Steel szakág résztvevői:  

 

• Bukovszki András – Pestújhelyi SC 

• Detvay Gergő – Piliscsabai SE 

• Fazekas Ákos – Piliscsabai SE 

• Hegyi Krisztián – Smile DC 

• Jagicza Gábor – Phoenix DSE 

• Jehirszki György – Tököli DK 

• Juhász Béla – Vecsési SE 

• Melisek Zsolt – Pestújhelyi SC 

• Molnár László – Pestújhelyi SC 

• Őri József – Smile DC 

• Szekrényes Viktor – Phoenix DSE 

• Takács Gábor – Dö-Mik DC 

• Varró Péter – BEAC 

• Vágó András – Smile DC 

• Végső János – Pestújhelyi SC 

• Zámbori Attila – Piliscsabai SE 

 

Soft szakág résztvevői: 

 

• Boza László – Wekerlei BSE 

• Bukovszki András – Pestújhelyi SC 

• Erdei Balázs – Soul DC 

• Farkas László - BEAC 

• Forgács László – Vecsési SE 

• Juhász Béla – Vecsési SE 

• Kismartoni Dániel – Soul DC 

• Nagy Csaba – Soul DC 

• Őri József – Smile DC 

• Posta Csaba – Club501 SE 

• Szabados Attila – Pestújgelyi SC 

• Szőgyényi Ferenc – Smile DC 

• Takács Gábor – Dö-Mik DC 

• Üveges Krisztián – Pestszentimrei SK 

• Várady György – Pestújhelyi SC 

• Végső János – Pestújhelyi SC 

 

A 2023. évi bajnokságban a férfi I. osztály résztvevői a következők lesznek: 

 

A 2022. évi I. osztályú bajnokság 1-10. helyezettje (10 fő) 

A 2022. évi II. osztályú bajnokság 1-3. helyezettje (3 fő)  

Az osztályozók győztesei (3 fő) 
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Osztályozók:  

Az osztályozó mérkőzések 3 X 3 nyert játszmára mennek, a BDSZ által meghatározott 

időpontban és helyszínen. 

Steel rájátszás időpontja: 2022. október 01. (az utolsó steel forduló végeztével, kb. 16 óra) 

Soft rájátszás időpontja: 2022. október 02. (az utolsó soft forduló végeztével, kb. 16 óra) 

 

Az osztályozó mérkőzések párosításai: 

I. osztály 13. helyezett – II. osztály 4. helyezett 

I. osztály 12. helyezett – II. osztály 5. helyezett 

I. osztály 11. helyezett – II. osztály 6. helyezett 

 

Az az I. osztályú játékos, akinek az eredménye nem értékelhető, azaz az 5 versenyen nem vett 

részt, az a 2023. évadban a II. osztály versenyét -20 ranglista ponttal kezdi. 

 
      Férfi II. osztály: A létszám nincs korlátozva. Itt indulhat minden férfiversenyző, aki nem 

jogosult az I. osztályban való indulásra, valamint a női versenyzők. Az a hölgy, aki a férfi és a női 

versenyszámban is elindul, amennyiben várni kell rá bármelyik versenyszámban 5 percnél tovább, 

a versenyzőnek el kell dönteni melyik versenyt folytatja! 

 

      Női egyéni: A hölgyek részére csak akkor van külön verseny, ha az adott játéknapon 

minimum 8 nevező van. 8 fő alatti nevezés esetén játszhatnak a Férfi II. osztályban és az ott elért 

eredményeik alapján pontozzuk őket. 

 

     Férfi páros: A létszám nincs korlátozva. Itt indulhat minden férfi páros, vegyes páros, női 

páros, de csak a verseny zsűritagjainak engedélyével. A versenyt nagymértékben nem tarthatják 

fel azzal, hogy a női és a férfi versenyben is indulnak. Az a hölgy, aki a férfi és a női 

versenyszámban is elindul, amennyiben várni kell rá bármelyik versenyszámban 5 percnél tovább, 

a versenyzőnek el kell dönteni melyik versenyt folytatja! 

     

      Női páros: A hölgyek részére csak akkor van külön verseny, ha az adott játéknapon minimum 

4 páros nevező van. 4 páros alatti nevezés esetén játszhatnak a férfi párosbajnokságban és az ott 

elért eredményeik alapján pontozzuk őket. 

 

 

   1.11 Játékmód 

 
    1.11.1 STEEL szakág   

 

A mérkőzések íróit szólítjuk a táblához. Az a játékos, aki nem írja le a mérkőzést, vagy nem 

gondoskodik maga helyett íróról, az aznapi versenyen szerzett pontjait elveszíti. 

 

      Férfi I. osztályban:  

501 double out. A versenyzők létszámtól függően csoportokban körmérkőzést játszanak, 

3 nyert játszmára.  

 

A csoporteredmény eldöntésénél figyelembe veendő szempontok sorrendje a következő: 

 

1. több pont, 

2. nyert és vesztett szettek különbsége, 

3. egymás elleni eredmény. 

 

A főtáblán 4 nyert leg egyenes kiesés. Az elődöntő 5 nyert leg, a döntő 6 nyert leg. 

A kezdés joga pénzfeldobással dől el. 
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Férfi II. osztály: 

501 double out, két nyert játszma vigaszágas rendszerben. Az egyenesági legjobb 4-től 3 

nyert leg. A döntő 3 nyert játszma (vigaszágról 2X3). A kezdés joga pénzfeldobással dől el.   

 

Férfi páros:  

501 double out, két nyert játszma vigaszágas rendszerben. A párok egy pályára dobnak. A 

kezdés joga pénzfeldobással dől el.  

 
 1.11.2 SOFT szakág 

 

Férfi I. osztály:  

501 double out, három nyert játszma vigaszágas rendszerben. Főág 4-től 4 nyert játszma. 

A kezdés joga középre dobással dől el. 

 

Férfi II. osztály: 

501 double out, két nyert játszma vigaszágas rendszerben. A főág 4-től 3 nyert leg. A 

döntő 3 nyert játszma (vigaszágról 2X3). A kezdés joga középre dobással dől el. 

 

Férfi páros:  

501 master out, team (a párok két pályára dobnak), 2 nyert játszma vigaszágas 

rendszerben. A kezdés joga középre dobással dől el.     

 

 

 
 

1.12 Versenyrendezési hozzájárulás 

 

Férfi I. osztály, férfi II. osztály és női egyéni: versenynaponként és versenyszámonként 

klubtagoknak 1.500 Ft/fő. 

 

Férfi- és női páros: versenynaponként klubtagoknak 2.000 Ft/pár   
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DÍJAZÁS:  

 
   A Budapesti Darts Szövetség az egyéni és páros versenyek győzteseit és helyezettjeit a 

versenysorozat végén, a ranglistán elfoglalt helyezésüknek megfelelően, az alábbi módon 

díjazza: 

                      1-3. helyezés: KUPA  

                      4-6. helyezés: OKLEVÉL 

  

A 2022-es évadban a végeredmény alapján a nevezési díjakból az év végén a klubokat 

támogatásban részesítjük. 

 

A fordulók 1-3. helyezettjeit éremmel jutalmazzuk. 

  

A területi versenyeken résztvevő klubok, idényenként 10.000 Ft támogatásban 

részesülnek, melyet az MDSZ nevezési költségeire fordíthatnak a klubok. 

 

A Budapesti Darts Szövetség fenntartja a jogot, hogy értelemszerűbb és a sportág 

fejlődését elősegítő változtatásokat akár az évad közben is, elnökségi határozattal 

végrehajtson. 
 

Mindenkinek nagyon jó és eredményes versenyzést kívánunk! 
 

 

Budapesti Darts Szövetség 


