A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökségének
2016. évi határozatai:

Közgyűlési határozatok:
1/2016. I. 20. határozat
2016. február 01. napjától életbe lép az a szabályozás, ami minden
versenyen kötelezővé teszi orvos jelenlétét. Ennek a költségei a rendező
klubot terhelik, de ezzel párhuzamosan emelkedik a nevezési díjak
összege is. 2016. február 01-től a felnőtt versenyzők nevezési díja
3.500.- forintra, fiatalkorúak nevezési díja 2.500.- forintra módosul. A
megemelt nevezési díj határozottan azzal a céllal született meg, hogy a
versenyeken a rendező orvosi ügyeletet tudjon biztosítani.
Fenti határozatot elnökség 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett
hozta meg.
2/2016. I. 20. határozat
Tekintettel arra, hogy a 2016. évi csapat EB nevezéseket január 3-ig le
kell adni, végleges döntés született a csapatok nevezésével
kapcsolatban alábbiak szerint:
U15 és U17-es csapatot nevezünk, a csapatok vezetői Török András és
Lőrinczi Attila
Férfi csapatot nevezünk a csapat játékos-vezetője Szabóky Márton
Női csapatot nevezünk a csapat vezetőjének kinevezése még
folyamatban
U19-es csapatot nem nevezünk, a játékosok az egyéni EB-n fognak
indulni, a csapat vezetője Farkas János lesz.
A csapattagok kijelölése minden esetben csapatvezetők feladata,
elnökségi jóváhagyás mellett.
Fenti határozatot az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett hozta meg.
3/2016. I. 20. határozat
A békéscsabai F.I.T.S.C. Egyesület levélben kérte ismételt felvételét a
Szövetség tagjai közé. Az egyesület jogi státusa rendezett, a tagdíjat
befizette, az elnökség a felvételt megszavazta.
A határozat 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született meg.
4/2016. I. 20. határozat
Sebők Benedek jelezte elnökség felé, hogy részt kíván venni a 2016
szeptemberében, Kuala Lumpúrban megrendezésre kerülő egyetemi
világbajnokságon, és a költségek kifizetésére támogatást kért

elnökségtől. Elnökség megvitatta a lehetőségeket, és döntése
értelmében a csomagdíj (kb. 420.- €) térítését szavazta meg a
versenyzőnek tekintettel arra, hogy ez egy olyan verseny, amin hasznos
hazai játékost indítani.
Fenti határozat 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett született
meg.
5/2016. VII. 12. határozat
Első napirendi pontként elnökség megvitatta Lőrinczi Balázstól, a
Phiten Hungary Kft. és a Victor International GmbH. nevében
megküldött ajánlatot, melynek tárgya, hogy az ajánlattevők Egész
szezonban biztosítanának Victor versenylabdákat a szövetségi
versenyekre ( felnőtt és utánpótlás), amennyiben a szövetség
hivatalosan szövetségi versenylabdának minősíti a Victor labdákat.
Elnökség az alábbi feltételekkel fogadja el az ajánlatot:
- a szerződés időtartama 1 + 1 év lehet
- a vállalás terjedjen ki a senior versenyekre is
- a labdákat felajánló juttassa el a versenyek helyszínére, amennyiben
ez nem történik meg, a rendező saját maga dönti el a versenylabda
márkáját
- a molinók helyszíneken történő kihelyezését szövetség nem tudja
felelősséggel felvállalni, ezt minden esetben helyszínnel egyeztetni kell.
Szövetség ettől függetlenül a versenyhelyszínek kijelölésekor ennek
érdekében minden elvárhatót meg fog tenni.
- A szerződés ellenértéke nettó 300.000.- Forint vagy nettó 1.000.Euró, mely a szerződés aláírását követő 15 napon belül átutalandó a
szövetség számlájára
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el, de emellett még a labdák tesztelését is elvégzi a
szerződés megkötése előtt.
6/20106. VII. 12. határozat
Elnökség egyeztetés után a 2016 – 2017-es szezonra az alábbi
mennyiségű versenyt rendezi meg:
Összevont verseny: (A + B + C + D + női) – 4 alkalom
Top 8 verseny: (A + C vagy D + női) – 2 alkalom
A kategória: a fentieken kívül csak pénzdíjas versenyek jelentkezők
esetén
B kategória: a fentieken kívül 5 alkalom
C kategória: a fentieken kívül 4 alkalom
D kategória: a fentieken kívül 4 alkalom
Női verseny: csak az összevont és a TOP8
Utánpótlás egyéni verseny: 6 alkalom
Senior versenyek: havi 1 verseny beleértve a csapatversenyt is.
Ha nem sikerül megegyezni a Diákolimpia költségeiben, akkor ismét
Diákbajnokság lesz megrendezve.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
7/2016. VII. 12. határozat
Elnökség a versenyhelyszínek elosztását az alábbiak szerint kívánja
lebonyolítani:

- pályázat útján az összevont versenyek, a felnőtt és a senior egyéni
OB-k, TOP8 versenyek
- felkéréssel az Utánpótlás OB (Gold), a Diákbajnokság (CSC), Magyar
Kupa (CSC)
- Jelentkezés alapján a többi verseny
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
8/2016. VII. 12. határozat
Elnökség egyeztetés után az Országos Csapatbajnokság kapcsán
felmerülő szabálymódosításokról az alábbi határozatokat hozta:
- a valamelyik fordulóról távolmaradó csapatok pénzbüntetésének
mértékét 30.000.- Forintról 50.000.- Forintra módosítja.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
9/2016. VII. 12. határozat
Elnökség a csapatversenyek során azonos pontszámmal rendelkező
csapatok sorrendjének kiszámítási szabályát változatlanul hagyja.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
10/2016. VII. 12. határozat
Elnökség a csapatverseny pontozási rendszerét változatlanul hagyja.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
11/2016. VII. 12. határozat
Korábban már bevezetésre került az egyéni versenyeken az
egészségügyi ügyeletes jelenléte, ezt ki kell terjeszteni a
csapatversenyekre is. Ennek a költségét elnökség megosztani kívánja a
rendező klub és a szövetség között. Azért, hogy a rendezőket ne érje
veszteség, a fordulónkénti pályadíj 4.000.- Forintról 5.000.- Forintra
emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a csapatok a nevezési díjon felül
15.000.- Ft pályadíjat (női verseny esetében 8.000.- Ft) kell fizessenek.
Ennek értelmében a csapatversenyek esetében az ügyelet díját, ami
nem haladhatja meg a 2.000.-/óra díjat, a szövetség fizeti.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
12/2016. VII. 12. határozat
Elnökség hosszas egyeztetés után azt a határozatot hozta, hogy a
következő szezontól a felnőtt ranglistán megszünteti az osztályok
szerinti ranglista pontok kiosztását, helyette csak egy, a korábbi „A”
kategóriának megfelelő pontokat fogja érvényesíteni.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
13/2016. VII. 12. határozat
Elnökség a felnőtt ranglista esetében módosítja a büntető pontok
kiosztásának rendszerét. Korábban az a játékos, aki nem indult adott
szezonban egy egyéni versenyen sem, -15% pontbüntetést kapott. Ezt
a rendszert elnökség módosítja úgy, hogy azok a játékosok, akik egy

szezonban nem indultak egy egyéni versenyen sem, de a
csapatbajnokság három (hölgyeknél 2) fordulója során legalább egy
alkalommal pályára lépett, nem kap büntető pontot.
A csapatbajnokság során szerezhető pontok kiosztási rendjét ez nem
befolyásolja!
Ezt a büntetőpont érvényesítési rendszert már a 2015 – 2016-os
szezonban sem érvényesítjük.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
14/2016. VII. 12. határozat
Elnökség egyeztetés után azt a határozatot hozta, hogy annak ellenére,
hogy a versenyek száma csökkent, nem módosítja a ranglistán
érvényesíthető versenyek számát. Ez férfiak esetében 8 verseny,
hölgyek esetében 5 verseny.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
15/2016. VII. 12. határozat
Elnökség annak érdekében, hogy a sportág minél szélesebb körben
tudjon megjelenni, kiemelten a Sportágválasztó események, megvitatta
egy felfújható gumi mini squashpálya beszerzését. A pálya beszerzési
ára szóbeli ajánlat alapján egymillió forint. Főtitkár tájékoztatja
elnökséget, hogy a MOB hamarosan idén is kiír egy pályázatot sportág
specifikus eszközök beszerzésére, ahol joggal számíthatunk legalább
500.000.- Ft elnyerésére.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
16/2016. VII. 12. határozat
Elnökség határozatot hozott, mely szerint Papp Nándor a Facebook
oldal szerkesztése és kezelése érdekében kifejtett munkáját jutalmazva
részt vállal a TF-en induló edzői képzés költségeinek térítésében,
maximum 240.000.- Ft erejéig.
Elnökség a fenti határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
17/2016. IX. 08. határozat
Elnökség határozatban hatalmazza fel főtitkárt, hogy tárgyaljon az
online közvetítés kapcsán jelentkezett új partnerrel.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
18/2016. IX. 08. határozat
Elnökség határozatban fogadta el, hogy az összevont verseny kétnapos
online közvetítés díjának a felét átvállalja.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
19/2016. IX. 08. határozat

Elnökség határozatban fogadta el, hogy a Kalászi Sportcsarnokba
tervezett D kategóriás verseny az On Line Squash Clubban kerüljön
megrendezésre.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
20/2016. IX. 08. határozat
Elnökség határozatot hozott arról, hogy az utánpótlás kapitány jelölt
szeptember 30-ig juttassa el elnökség részére szakmai programját, a
kijelölése ennek függvényében valósulhat meg.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
21/2016. IX. 08. határozat
Elnökség határozatban fogadta el Farkas János javaslatát, hogy a
2017. évi Országos Bajnokságot regisztráltassuk PSA versennyé.
Elnökség a fenti határozatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
fogadta el.
22/2016. X. 18. határozat
Elnökség határozatban hatalmazza fel elnököt a SALMING termékeket
forgalmazó céggel való tárgyalásra alábbiak szerint:
Elnökség, egyeztetés után 50% pénzbeli, és 50% terméktámogatást
határoz meg, úgy, hogy a termékek átadásának módját és összetételét
később pontosítaná, a támogatás mértéke 1 millió forint Az ajánlat
ellenszolgáltatására a következő ajánlatokat tervezi:
- állandó megjelenés az élő netes közvetítések alkalmával
- országos bajnokságokon való megjelenések biztosítása
- csapatbajnokság névadó támogatója lehet
- weboldalunkon és a Facebook oldalon való megjelenés
Elnökség 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a fent
meghatározott feltételekkel bízza meg elnököt tárgyalás
folytatására.
23/2016. X. 18. határozat
Elnökség a részére megküldött anyagok ismeretében Shakeel Khant
bízza meg az utánpótlás Szövetségi kapitányi feladatok ellátásával.
Elnökség 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett nevezi
ki Shakeel Khant a 2016-2017-esz szezonra utánpótlás szövetségi
kapitánnyá.
24/2016. X. 18. határozat
1. Elnökség határozatban fogadta el, hogy az U15-ös és az U17-es
válogatott szövetségi támogatással, az U19-es válogatott pedig
önköltségen vehet részt az Európa Bajnokságokon.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
25/2016. X. 18. határozat
Elnökség egyeztetés után Szombati Edinát jelöli a női válogatott
szövetségi kapitányának. A férfi csapat kapitányának kijelölésére
későbbi időpontot határoz meg.

Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
26/2016. X. 18. határozat
Elnökség a 2016. évi HJO sikeres lebonyolításának ismeretében a
2017. évi HJO rendezésére is az Altvater Csaba által vezetett csapatot
bízza meg.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
27/2016. X. 18. határozat
Elnökség azt a döntést hozza, hogy az összetartásokra olyan
helyszíneket választ, ahol díjtalanul biztosítanak pályákat. Az utazási
költséget az érvényben lévő szabályzók alapján, számla ellenében téríti
szövetségi kapitánynak.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
28/2016. X. 18 határozat
Elnökség megvitatta a kialakult helyzetet és az alábbi álláspontot
alakította ki:
A weboldal átalakításának a díját elfogadja.
A havi karbantartási és készenléti díjat elfogadja.
A ranglista korszerűsítésének díját jelenlegi háttéranyag ismeretében
nem fogadja el. Megbízzák főtitkárt, hogy egy részletes leírást kérjen be
a részfeladatokról, valamint jelezze, egy esetleges díjcsökkentési
igényünket is. Továbbá kérjen részletfizetési lehetőséget, annak
érdekében, hogy legyen mód a használat során esetlegesen felmerülő
problémák orvosolására.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
29/2016. X. 18 határozat
Elnökség döntése alapján a szövetség nem veszi igénybe a szervezett
életmentő képzést, mert nem tudná biztosítani a járulékos költségek
miatt a kellő részvételt, továbbá a hasznosságát is bizonytalannak ítéli
meg.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
30/2016. X. 18. határozat
Elnökség határozatban fogadja el, hogy a Relaxo SE. játékosai a
jelenlegi vezetéssel nem látja biztosítottnak a létezését, ezért az összes
játékos átigazolt a Marostő Sport Egyesülethez. Továbbá tájékoztatja
elnökséget, hogy a Marostő Sport Egyesület írásban jelezte felvételi
kérelmét a szövetség tagjai közé.
Elnökség fenti határozatot 6 igen, 0 nem é 0 tartózkodás mellett
fogadta el.
31/2016. X. 27. határozat
1. Farkas János tájékoztatja elnökséget, hogy egyeztetett Krajcsák
Márkkal a szövetségi kapitányi feladatok ellátásáról, és Márk vállalta a

megbízatást. A feladatért térítést nem kap, de az összetartásokért 2020.000.- forint költségtérítést kap. Márk a kapitányi feladatok ellátása
mellet a játékot is vállalja.
Elnökség 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a fent
meghatározott feltételekkel szavazta meg Krajcsák Márk
szövetségi kapitánnyá való kinevezését.
32/2016. X. 27. határozat
Elnökség határozatot hozott arról, hogy külföldi játékos is
szerepelhessen felnőtt ranglistán, ha részt vesz hazai hivatalos
versenyen. Elnökség felhatalmazza főtitkárt a szabályzat módosítására.
Elnökség 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett
fogadta el a szabályzat módosítását.
33/2016. XII. 13. határozat
Elnökség határozatban fogadja el a felnőtt ranglista módosítását, mely
szerint minden kategóriában két kategória-győzelem után jár a bónusz
pont, a mértékek megtartása mellett.
Elnökség 5 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a fent
meghatározott feltételekkel szavazta meg, hogy a mai naptól
minden kategóriában már két győzelem esetén is kiosztásra
kerüljenek a bónusz pontok. Elnökség egyben felkéri főtitkárt,
hogy amennyiben van olyan játékos, akinek már megvan a két
kategória győzelme, annak a 3. összevont versennyel egy időben
érvényesítse a bónuszpontokat.
34/2016. XII. 13. határozat
Elnökség határozatot hozott arról, hogy a 2016-os évre nem tesz
javaslatot az Év Játékosa címre, mert nincs olyan játékos, aki megfelel
az elvárásoknak.
Elnökség 5 nem szavazattal 0 igen és 0 tartózkodás mellett hozta
meg határozatát.
35/2016. XII. 13. határozat
Az az egyesület, amelyiknek a tatozása 2017. január 13-án még
meghaladja az 50.000.- forintot, kizárásra kerül a
versenyrendszerből a 2016-2017-ez szezonra. A kizárt egyesület
játékosai szintén eltiltásra kerülnek adott szezonban. Ha a
játékosok átigazolnak egy másik egyesületbe, abban az esetben
folytathatják a versenyzést a szezonban.
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a
határozatot.
36/2016. XII. 13. határozat
Elnökség határozatban fogadta el főtitkár javaslatát egy jótékonysági
verseny megrendezésére, mely Pápai Botond gyógykezelésének
támogatására szerveződik.
Elnökség teljes támogatása mellett (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás),
egyhangú szavazattal felhatalmazta főtitkárt a verseny
megszervezésével.

37/2016. XII. 13. határozat
Elnökség határozatban állapítja meg, hogy a MDSZ által megküldött
szerződéstervezet értelmében nem tudunk Diákolimpiát rendezni,
részben a magas költségek, részben pedig a 300 fős minimum
részvételi szám miatt.
Elnökség 5 nem, 0 igen és 0 tartózkodás mellett elveti a
Diákolimpia megrendezését, helyette ismét Diákbajnokságot fog
rendezni.

