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A PDC Hungarian Fan Club bemutatja: 
IX. AMATŐR DARTS KUPA 

 
RÉSZVÉTELI ÉS VERSENYSZABÁLYZAT 

 
1. A Verseny időpontja, helyszíne: 
Időpont: 2023. április 1-2. 
Helyszín:  Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont 

(1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.). 
 
2. A Verseny lebonyolításának módja: 
A Verseny egyéni női, egyéni férfi páros női és páros férfi (vegyespárosok férfi kategóriában indulhatnak) 
kategóriában, egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra a 8. pontban részletesen leírt módon. 
 
3. A Versenyen való részvétel feltételei: 
A Versenyen minden, 14. életévét a verseny időpontjáig betöltött, természetes személy részt vehet. 

KIVÉTEL (nem nevezhetnek a versenyre): 

Akik 2016. április 1. - 2023. április 1. közötti időszakban a Magyar Darts Szövetség által kiadott teljeskörű 

versenyengedéllyel rendelkeztek/nek, akár 1 napra is. 

EGYÉB: 

A Magyar Darts Szövetség által kiállított Szabadidős Kártyával rendelkező/rendelkezett játékosok kizárólag 

abban az esetben indulhatnak a versenyen, ha a jelen pontban megfogalmazott kivétel nem kizáró tényező 

számukra. 

A fentieken túl a Versenyen kizárólag azok az Amatőr Versenyzők vehetnek részt, akik a Versenyre 2023. 
március 24. napjáig beneveztek, a jelen Szabályzat rendelkezéseit magukra kötelezőnek ismerték el és a 
részvételi díjat megfizették.  
 
A Szervező a nem valós adatokat megadó Amatőr Versenyzőket automatikusan kizárja a Versenyből. A 
nevezéseket a jelen Szabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve a nevezés beküldője bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat 
rendelkezéseinek, úgy a Szervező az érintett Amatőr Versenyzőt a Versenyből kizárhatja.  
 
4. Nevezés: 
A Versenyre nevezni a www.dartsevent.hu weboldalon keresztül elérhető regisztrációs felületen 2023. 
március 24. napjáig lehetséges, a nevezési űrlap hiánytalan kitöltésével.  
 
Egy személy több kategóriában is nevezhet – ez esetben annyi nevezést kell leadnia, ahány kategóriában 
versenyezni kíván. 
 
2023. március 24. napját követően nevezésre nincs lehetőség. Azok, akik a regisztrációs felületen a 
megszabott határidőig nem regisztráltak, nem vehetnek részt a Versenyen. 
 
Részvételi díjak: 
2023. február 15-éig történő nevezés esetén:  4 000 Ft 
2023. március 15-éig történő nevezés esetén:  5 000 Ft 
2023. március 16 -24. között történő nevezés esetén: 6 000 Ft 
A nevezés során az Amatőr Versenyzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a IX. AMATŐR DARTS VERSENY 
Részvételi és Versenyszabályzatát és az Adatvédelmi Szabályzatot magunkra nézve kötelezőnek ismeri el. 

http://www.dartsevent.hu/
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5. A részvételi díj megfizetése: 
A részvételi díjat kizárólag a regisztrációs felületen online (bankkártyás) fizetéssel lehet megfizetni.  
 
Amennyiben az Amatőr Versenyző a Versenyen nem vagy jelentős késéssel jelenik meg, vagy a Versenyből 
esetlegesen kizárásra kerül, a Szervező a részvételi díjat nem fizeti vissza. 
 
Ha a Versenyen való megjelenésben az Amatőr Versenyzőt akut és/vagy fertőző betegség, egészségügyi 
probléma (pl. végtagtörés, vakbélgyulladás, influenza vagy COVID-19 megbetegedés) akadályozza, ennek 
– hitelt érdemlő – orvosi igazolása esetén a Szervező a már megfizetett részvételi díjat a Versenyt követő 
30 (harminc) napon belül visszafizeti. 
 
6. Helyszíni regisztráció: 
Az Amatőr Versenyző a Versenyen köteles megjelenni és azonosítania magát a Verseny helyszínén, 
bármely Magyarországon elismert, arcképes személyazonosításra alkalmas személyi okmány (pl. személyi 
igazolvány, vezetői engedély) bemutatásával. Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező képviselője az 
okmányokat minden meccs előtt ellenőrizheti. 
 
Az Amatőr Versenyzők a Versenyen legalább a vállat takaró felsőruházatban, – lehetőleg sötét színű – 
hosszúnadrágban és lapos talpú, zárt cipőben kötelesek megjelenni.  
 
A ruházaton más sportág sport- vagy szurkolói egyesületeinek, klubjainak logója nem szerepelhet, az azon 
lévő feliratok a közrendet, közerkölcsöt nem sérthetik. Azt az Amatőr Versenyzőt, aki a megjelenési 
szabályokat megszegi, a Szervező a ruházat cseréjére kötelezheti, vagy a Versenyből kizárhatja. 
 
7. Versenybizottság: 
A jelen Szabályzatban foglalt verseny- és mérkőzés lebonyolítási rendelkezések betartását a Verseny 
napján a mérkőzéseket megelőzően kihirdetett, Versenybizottság felügyeli.  
 
8. A Verseny lebonyolítása: 
A Verseny egyéni női, egyéni férfi, páros női és páros férfi kategóriában, egyenes kieséses rendszerben 
kerül lebonyolításra. 
 
A verseny bonyolítását és a sorsolást szoftveres program segíti. 
 
Amennyiben a Versenyen egy Amatőr Versenyző előre sorsolt ellenfele nem jelenik meg, úgy az ilyen 
Amatőr Versenyzők automatikusan nyertesnek minősülnek és a szerint versenyezhetnek tovább. 
 
Játékmód egyéni női és egyéni férfi kategóriában: 501 szimpla kiszállóval, 3 nyert legig. Egyéni férfi 
kategóriában a legjobb nyolc versenyző esetén 501 dupla kiszálló 3 nyert legig. Egyéni női kategóriában a 
legjobb négy versenyző esetén 501 dupla kiszálló 3 nyert legig. 
 
A Versenyt egyéni női vagy egyéni férfi kategóriában az az Amatőr Versenyző nyeri, aki a döntőben 
győzelmet ér el. 
 
Játékmód női és férfi páros kategóriában: a páros versenyek csoportversenyként kezdődnek, sorsolással, 
csoporton belül a játékmód 501 szimpla kiszálló, 2 nyert legig. A csoporton belüli helyezési sorrendet a 
nyert mérkőzések száma, a győztes, illetve vesztes legek különbsége és az egymás elleni eredmény 
határozza meg. A csoportok nyertesei egyenes kieséses rendszerben versenyeznek tovább. Férfi páros 
kategóriában a legjobb négy versenyző esetén 501 dupla kiszálló 3 nyert legig, női páros kategóriában a 
döntőben 501 dupla kiszálló 3 nyert legig. 
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A Versenyt férfi vagy női páros kategóriában az az Amatőr Versenyzői páros nyeri, aki a döntőben 
győzelmet ér el. 
 
Lucky Looser: Az első két körben kiesett egyéni Amatőr Versenyzők, kategóriák szerint „Lucky Looser” 
verseny keretében versenyezhetnek tovább. Bonyolítás: egyenes kiesés rendszerben, 501 szimpla 2 nyert 
legig. Egyéni férfi kategóriában a legjobb négy versenyző esetén 501 dupla kiszálló 2 nyert legig. Egyéni női 
kategóriában a döntő esetén 501 dupla kiszálló 2 nyert legig.  
 
A Versenyt egyéni női vagy egyéni férfi vigaszág kategóriában az az Amatőr Versenyző nyeri, aki a döntőben 
győzelmet ér el. 
 
A Lucky Looser versenyen történő tovább-versenyzési igényt a főversenyről történő kiesést követően 
haladéktalanul jelezni kell a Versenybizottságnál! (Nevezés a Lucky Looser versenyre ingyenes.) 
 
Az Amatőr Versenyző köteles a Verseny beosztását folyamatosan figyelemmel kísérni, és mérkőzés kezdő 
időpontjában az adott pályánál megjelenni. Amennyiben az Amatőr Versenyző a számára kijelölt időpontot 
követő 5 (öt) percen belül nem jelenik meg, a táblabíró beszólítja játékra. Amennyiben az Amatőr 
Versenyző a beszólítást követő 3 (három) percen belül sem jelenik meg a táblánál, úgy a késő (megjelenési 
kötelezettségét elmulasztó) Amatőr Versenyzőt az adott mérkőzés vesztesének kell tekinteni.  
 
9. A mérkőzések lebonyolítása: 
Az Amatőr Versenyzők a mérkőzés megkezdése előtt kézfogással vagy ökölérintéssel köszöntik egymást, 
és szóban kölcsönösen jó játékot kívánnak egymásnak.  
 
A kezdés eldöntése pénzfeldobással történik, amit a táblabíró végez el.  
 
Az Amatőr Versenyző, amikor nem ő áll a dobóvonalnál, köteles minimum 80 cm (nyolcvan centiméter) 
távolságot tartani a dobó játékostól.  
 
Amikor a dobó Amatőr Versenyző kiveszi a nyilait a táblából, nagy ívben jobbra köteles a dobóvonal mögé 
visszalépni úgy, hogy az ellenfél Amatőr Versenyzőt a dobásában ne zavarja. 
 
A mérkőzés során az ellenfelet bármilyen módon megzavarni tilos. Az Amatőr Versenyző jelzésére, vagy a 
táblabíró saját észlelése alapján a táblabíró köteles az érintett versenyzőt rendre utasítani. Amennyiben a 
rendreutasítás nem jár eredménnyel, úgy ezt a tényt a táblabíró haladéktalanul jelezni köteles a 
Versenybizottságnak. A Versenybizottság döntése nyomán a Szervező a mérkőzési szabályokat megszegő 
Amatőr Versenyzőt a Versenyből kizárhatja. 
 
A mérkőzést követően a győztes Amatőr Versenyző kezet fog ellenfelével ezzel elismerve az ellenfélnek a 
mérkőzés folyamán tett korrekt erőfeszítéseit. A mérkőzést követően mindkét Amatőr Versenyző 
kézfogással köszöni meg a táblabíró együttműködését.  
 
A kijelölt dobóterületeken kívül a Verseny helyszínén és ideje alatt az alkoholfogyasztás nem tilos, azonban 
a túlzott alkoholfogyasztásból eredő mozgáskoordinációs és/vagy magatartási szabályokat sértő 
problémákkal küzdő Amatőr Versenyzők a Versenyből azonnal kizárásra kerülnek. 
 
Az Amatőr Versenyzők kötelesek mind a saját, mind más Amatőr Versenyzők mérkőzései alatt, illetve a 
Verseny teljes ideje alatt és helyszínén sportszerűen, a Darts Sport szelleméhez méltó módon viselkedni. 
A Verseny rendjét sértő, sportszerűtlen vagy a Darts Sport szelleméhez méltatlan magatartást tanúsító 
személyt a Szervező a Versenyből kizárhatja. 
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10. Díjazás: 
A verseny során az egyes kategóriák helyezettjei (1-3.) díjazásban részesülnek. A tárgynyeremények 
összértéke 1 500 000 Ft. A Verseny megnyerése pénzjutalommal nem jár egyik kategóriában sem. 
A versenyre nevezők között egy nagy képernyős színes televíziót sorsolunk ki. 
 
11. Kísérőkre vonatkozó rendelkezések: 
A verseny teljes területére a játékosok kísérői ingyenesen beléphetnek. A kísérő magatartásáért az Amatőr 
versenyző felel, és rájuk a versenyzőkkel azonos magatartási szabályok vonatkoznak. Nem megfelelő 
állapotban történő érkezés vagy helytelen viselkedés esetén a Szervező az érintett kísérő belépését a 
Verseny helyszínére megtilthatja vagy távozásra szólíthatja fel. Amennyiben e kötelezettségének önként 
nem tesz eleget, úgy a Szervező jogosult őt a helyszínről kivezetni. Az Amatőr Versenyző vállalja, hogy erről 
a körülményről kísérőit előzetesen tájékoztatja.  
 
12. Túlzott alkoholfogyasztás miatti kizárás: 
Túlzott alkoholfogyasztás miatt kizárt Amatőr Versenyző köteles a Verseny helyszínét a lehető legrövidebb 
időn belül elhagyni. Amennyiben e kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a Szervező jogosult őt 
a helyszínről kivezetni. 
 
13. A Verseny szervezője: 
A IX. AMATŐR DARTS VERSENY” elnevezésű darts verseny szervezője a ”PDC Hungarian Fan Club” (Sport 
Darts Club, székhely: 1184 Budapest, Benedek Elek utca 11., nyilvántartási száma: 00 18 025675). 
 


