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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt
ranglista szabályzata

1. A ranglista célja:
A MF(S)Sz által kiírt és/vagy rendezett versenyrendszerben a játékosokat
objektíven pontozza és ez alapján a játékosok játéktudásuk,
eredményességük szerint kerüljenek besorolásra.
2. A ranglistában szerepelhet:
Minden olyan játékos, akinek van vagy az előző öt évben volt érvényes
versenyengedélye és részt vesz ranglistaversenyen.
3. A ranglista kategóriái:
 Felnőtt női;
 Felnőtt férfi.
4. A ranglista nyilvános:
Megtekinthető a MF(S)Sz irodájában, valamint az MF(S)Sz hivatalos
honlapján (www.squash.hu), a Ranglisták menüpont alatt.
5. Ranglistaversenyek:
Ranglistaversenynek
minősülnek
a
MF(S)Sz
hivatalos,
a
versenynaptárban szereplő egyéni versenyek, ha az indulók száma
legalább 8 fő (női versenyek esetében legalább 3 fő), valamint az Országos
Csapatbajnokság és a Magyar Kupa. A verseny kiírásában jelölni kell,
hogy adott verseny ranglistaverseny besorolást kapott.
Az egyéni női versenyek egy kategóriába sorolhatóak.
Az egyéni női versenyeken fiú vagy férfi játékos nem indulhat.
Az egyéni férfi versenyek négy kategóriába sorolhatóak:
A
B
C
D

-

A kategóriás verseny
B kategóriás verseny
C kategóriás verseny
D kategóriás verseny

Az egyéni férfi versenyeken női játékos bármelyik kategóriában indulhat,
ha azon a napon nincs szövetségi női verseny meghirdetve. Az itt
megszerzett pontjai a férfi ranglistán kerülnek jóváírásra.
A férfi játékosok besorolásuknál alacsonyabb kategóriában nem
játszhatnak.
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Besorolás:
Ranglista 1 – 16 helyezett, A kategória
Ranglista 17 – 75 helyezett, B kategória
Ranglista 76 – 150 helyezett C kategória
Ranglista 151 – összes helyezett D kategória
6. A





ranglista tartalmazza:
a játékosok nevét;
a játékosok egyesületének nevét;
a játékosok helyezési számát;
a játékosok aktuális pontszámát;

7. A ranglista készítésének technikája:
A MF(S)Sz a verseny jegyzőkönyvének beérkezésétől számított 2
munkanapon, összevont verseny esetében 3 munkanapon belül az
eredményeket feldolgozza és felvezeti. Az eredményeket tartalmazó
dokumentumok eljuttatása a szövetség irodájába a versenyek
rendezéséért felelős Versenyt levezető-bíró feladata. Ennek elmulasztása
esetén Szövetség szankciót alkalmazhat.
1) a ranglista alapját a ranglistaversenyeken készült jegyzőkönyvek
képezik;
2) a versenyzők induló pontszáma megegyezik az előző szezon záró
pontszámával.
3) egy új versenyző kezdőpontszámát a ranglista vezetésével megbízott
személy határozza meg, az egyéni versenyen elért eredményei alapján.
A besorolás irányelve, hogy adott játékos annak a két játékos aktuális
pontértékét középértékét kapja meg induló pontértéknek, aki a
legmagasabban sorolt játékos volt a legyőzött és legalacsonyabban
sorolt játékos a vereséggel végződött mérkőzések ellenfelei között.
A ranglistára csak győztes mérkőzéssel lehet felkerülni.
4) annak a versenyzőnek, akinek az utolsó lezárt szezonon belül egyetlen
ranglistába számítható mérkőzést sem játszik, a versenyszezon lezárása
után az aktuális pontértékének a 15%-a levonásra kerül.
5) Azok a játékosok, akiknek van PSA illetve WISPA helyezése,
bónuszpontot kapnak alábbiak szerint: 1 – 30 helyért 120 pont, 31 –
60 helyért 80 pont, 61- 100 helyért 50 pont. Ez a pontérték mindig az
adott helyezési szám függvényében módosulhat.
6) Az összesített pontszámok 0 alá nem csökkenhetnek.
7) A ranglistáról versenyző csak indokolt esetben kerül törlésre (pl.:
igazolható hosszas sérülés, igazolható hosszas külföldi munkavégzés,
versenyzés abbahagyása, terhesség/szülés stb.), és ebben az esetben
az utolsó pontértékével kerül vissza a ranglistára. Az a játékos, aki a
fenti okok megjelölése nélkül kéri levételét a ranglistáról, az 6 hónapon
belül nem kerülhet vissza a ranglistára. A ranglistáról törölt játékos
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visszakerülése a ranglistára a 7/3-as pontban megfogalmazottak
szerint történhet. Az a játékos, akinek pontértéke nulla alá csökken,
automatikusan törlésre kerül.
8) A ranglistán magyar állampolgársággal rendelkező, „squash-magyar”
versenyzők, és külföldi játékosok is szerepelnek.
„Squash-magyarnak” tekintendő az a játékos, aki életvitelszerűen
tartózkodik
Magyarországon,
és
érvényes
versenyengedéllyel
rendelkezik
9)

a) Az a játékos, aki a versenyre benevezett, de nem jelenik meg a
várakozási idő elteltével sem, az összes mérkőzését 0:3 arányban
elveszíti, és utolsó helyezettnek sorolandó. Ebben az esetben a játékos
nulla pontot kap, ami adott szezonban beleszámít a ranglista
pontértékébe. (lásd: 8./6 illetve 8./7 pontban)
b) Az a játékos, aki a versenyre benevezett, de már második
alkalommal nem jelenik meg az utolsó helyre sorolandó és mínusz 10
pont kerül felvezetésre a ranglistán.
c) Az a játékos, aki a versenyre benevezett, de már harmadik
alkalommal nem jelenik meg, automatikusan hat hónap eltiltásra
kerül, és további mínusz 20 pont kerül felvezetésre a ranglistán.
d) Ha egy játékos verseny közben sérül meg, akkor a versenyben
hátralévő mérkőzéseit 0:3 arányban elveszíti. A megkezdett mérkőzést
elveszíti, de a megszerzett játszmái felvezetésre kerülnek, tehát ha egy
versenyző 2:0-ás vezetés birtokában sérül le, 2:3 arányban veszíti el a
mérkőzést.
e) A sérült játékos a verseny végétől számított 72 órán belül orvosi
igazolást kell eljuttasson főtitkárhoz sérüléséről. Ha adott játékos a
megadott időponton belül eljuttatja az orvosi igazolást, akkor a
ranglistán a verseny során elért helyezése alapján kapja meg a
pontjait. Ha adott játékos a megadott határidőig nem juttatja el az
igazolását, akkor a meg nem jelent játékossal azonos elbírálás alá esik.
Lásd: 9/a, b, és c pontok
f) Az a játékos, aki bármilyen más okból nem játssza le a hátralévő
mérkőzéseit a verseny utolsó helyére sorolandó, és a versenyen meg
nem jelentekkel azonos elbírálásban részesül. (9/a, b, és c pontok)

10)

Versenyekre való nevezések esetén a sorsolás megkezdésének
időpontjában érvényes ranglistát kell figyelembe venni, az osztályokba
sorolás ennek megfelelően történik. Ha egy játékos a nevezés
leadásakor még jogosult indulni adott versenyen, ám a sorsolás
időpontjában az érvényes ranglista ezt már kizárja, akkor nevezése
törlésre kerül.

11)

A külföldi játékos első egyéni versenyén kiemelésre kerülhet, ha az
előző egy évben hivatalos mérkőzése volt olyan magyar játékossal, aki
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szerepel a férfi ranglistán. Ebben az esetben ezen eredmények alapján
kerülhet kiemelésre.
Amennyiben adott külföldi játékosnak nincs ilyen eredménye, de van
PSA aktuális ranglista helyezése, akkor azt kell figyelembe venni. Ha
adott játékos a PSA aktuális ranglista első 100 helyezettje között van,
akkor 1/2 kiemelést kap. Amennyiben adott játékos a PSA aktuális
ranglista 100-nál magasabb helyén szerepel, akkor 3/4 kiemelést kap.
Amennyiben adott játékosnak nincs a fentiekben leírt hivatalos
eredménye, és nincs PSA aktuális ranglista helyezése sem, akkor nem
kaphat kiemelést, a nevezők utolsó helyére sorolandó.
8. A ranglistapontok számítása:
1. a ranglista pontszámításának alapja az egyéni és csapatversenyek
esetén is az elért helyezésekért járó pont.
2. az egyéni ranglistaversenyek pontszámításánál a 1. Melléklet szerinti
pontszámok kerülnek beszámításra.
3. csapatversenyek esetén a 2. Melléklet szerinti pontszámok kerülnek
beszámításra alábbiak szerint:
A táblázat osztályok és elért végső helyezések szerint tartalmaz
pontszámokat.
Csapatbajnokság esetén az itt jelölt pontot az a játékos kaphatja meg,
amelyik minden (három, nők esetében kettő) fordulón pályára lépett.
Csapatbajnokság esetén a táblázatban jelölt pontnak 2/3 részét kapja
az a játékos, aki két fordulóban pályára lépett.
Csapatbajnokság esetén a táblázatban jelölt pontok 1/3 részét kapja
az a játékos, aki csak egy fordulóban lépett pályára.
További pontok kiosztásának elve: a megszerezhető pontok osztása a
játékalkalmak értékével = az így kapott összeg a jóváírható pontösszeg.
Női csapatbajnokság esetén a táblázatban jelölt pontok 1 / 2 részét
kapja az a játékos, aki csak egy fordulóban lépett pályára.
Magyar Kupa esetén a táblázatban megjelölt pontokat kapják a
játékosok. (Ha a nevezők száma miatt a MK nem egy forduló alatt
kerül lebonyolításra, akkor a csapatbajnoksággal megegyező eljárást
kell alkalmazni.)
Az a játékos, aki nevezésre került csapatában, de pályára nem lépett
nem jogosult pontszerzésre.
4. az egyéni versenyeken megszerezhető pontok a helyezés és a verseny
erősségének figyelembe vételével kerülnek felvezetésre. (lásd melléklet)
5. az aktuális ranglistába mindig az aktuális szezonban megszerzett
pontok kerülnek beszámításra. Kivételt képez a világranglisták
helyezéséért járó pont, mely mindaddig beszámításra kerül, amíg a
helyezés fenn áll.
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6. női ranglista esetében mindig a megszerzett 5, azaz öt legjobb
eredmény kerül beszámításra. Kivételt képez a távolmaradásért kapott
nulla pont, ami adott szezonban beleszámít az öt legjobb eredménybe.
7. férfi ranglista esetében mindig a megszerzett 8, azaz nyolc legjobb
eredmény kerül beszámításra. Kivételt képez a távolmaradásért kapott
nulla pont, ami adott szezonban beleszámít a nyolc legjobb
eredménybe.

9. Kategória győzelmek után kapható bónusz pontok kiosztása:
Minden játékos, aki egy szezonban megnyer három A kategóriás vagy Női
versenyt, a megszerzett pontjain felül további +5 bónusz pontot kap.
Minden további A kategóriás győzelem esetén további +2,5 bónuszpont kerül
jóváírásra, tehát négy megnyert A kategóriás verseny esetén mát +7,5 pont.
Minden egyes további győzelem esetén a bónuszpontok összege további +2,5
ponttal emelkedik.
Minden játékos, aki egy szezonban megnyer három B kategóriás versenyt, a
megszerzett pontjain felül további +10 bónusz pontot kap.
Minden további B kategóriás győzelem esetén további +2,5 bónuszpont kerül
jóváírásra, tehát négy megnyert B kategóriás verseny esetén mát +12,5 pont.
Minden egyes további győzelem esetén a bónuszpontok összege további +2,5
ponttal emelkedik.
Minden játékos, aki egy szezonban megnyer három C kategóriás versenyt, a
megszerzett pontjain felül további +15 bónusz pontot kap.
Minden további C kategóriás győzelem esetén további +2,5 bónuszpont kerül
jóváírásra, tehát négy megnyert C kategóriás verseny esetén mát +17,5 pont.
Minden egyes további győzelem esetén a bónuszpontok összege további +2,5
ponttal emelkedik.
Minden játékos, aki egy szezonban megnyer kettő D kategóriás versenyt, a
megszerzett pontjain felül további +20 bónusz pontot kap.
Minden további D kategóriás győzelem esetén további +5 bónuszpont kerül
jóváírásra, tehát három megnyert D kategóriás verseny esetén mát +25 pont.
Minden egyes további győzelem esetén a bónuszpontok összege további +5
ponttal emelkedik.
Jelen szabályzat 2017. szeptember 09. napjával lép életbe.

Budapest, 2017. szeptember 06.
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1. Melléklet:
Az egyéni versenytípusokon megszerezhető pontértékek:
32 induló esetén, 16 svájci rendszerben kijátszva, vigaszággal és
16 induló esetén svájci rendszerben
1 - 18 kijátszva + 19-32
Hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 - 20
21 - 24
25 - 32

18,00
15,30
13,01
11,05
9,40
7,99
6,79
5,77
4,90
4,17
3,54
3,01
2,56
2,18
1,85
1,57
1,34
1,14
0,89
0,56
0,22

32-16 induló esetén, 8 svájci rendszerben kijátszva, vigaszággal és
8 induló esetén svájci rendszerben
1 - 10 kijátszva + 11-16 és 17-32
Hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 - 12
13 - 16
17 - 32

18,00
15,30
13,01
11,05
9,40
7,99
6,79
5,77
4,90
4,17
3,28
2,04
0,52
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Egyéni Országos Bajnokság női és férfi pontozása, első 4 hely kijátszva
Egyéni OB
Hely
1
2
3
4
5-8
9 - 16
17 - 32
33 - 64

Pontok
27,00
22,95
19,51
16,58
11,23
4,46
1,00
0,50
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2. Melléklet:
A csapatversenyeken megszerezhető pontok.
A táblázatban jelölt pontok a csapatbajnokság esetében csak akkor
érvényesíthetőek, ha adott játékos mindhárom fordulóban (nők esetében
mindkét fordulóban) pályára lépett.

Csapatbajnokság női és férfi verseny
I.oszt. + Női
18,00
15,30
13,01
11,05
9,40
7,99
6,79
5,77
4,90
4,17

Hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II.oszt III.oszt
13,00
9,00
11,05
7,65
9,39
6,50
7,98
5,53
6,79
4,70
5,77
3,99
4,90
3,39
4,17
2,89
3,54
2,45
3,01
2,08

IV.o. A és B csop.
6,00
5,10
4,34
3,68
3,13
2,66
2,26
1,92
1,63
1,39

A Magyar Kupában a táblázatban megjelölt pontok érvényesíthetőek.
Magyar Kupa női és férfi verseny
Hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13,00
11,05
9,39
7,98
6,79
5,77
4,90
4,17
3,54
3,01
2,56
2,18
1,85
1,57
1,34
1,14
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