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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Körverseny Szabályzata 

 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a 2018. július 5-én 

megtartott elnökségi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy visszaállítja az 

évekkel korábban meglévő Körverseny rendszert. 

A körversenyt a férfi „A”, férfi „B”, férfi „C” és Női kategóriákban hírdeti meg, 
alábbiak szerint. 

- A Körverseny sorozat kezdete a szezon első egyéni versenyével kezdődik 

és a szezon utolsó egyéni versenyével ér véget, ez a pontszerző szakasza 
a versenysorozatnak. 

 

- A Körversenyek pontszerző szakasza után egy záró verseny kerül 
megrendezésre TOP Nyolcak Squash Gálája néven, ahol a kategóriák 

első 8 – 8 helyezettje egy versenyen dönti el a végső sorrendet. 

 

- A körverseny pontszerző szakaszában a játékosok az elért helyezésük 

alapján kapnak pontokat: 

 

1. helyezett – 100 pont 
2. helyezett –   60 pont 

3. helyezett –   36 pont 

4. helyezett –   27 pont 
5. helyezett –   16 pont 

6. helyezett –   14 pont 

7. helyezett –   12 pont 
8. helyezett –   10 pont 

9-16 hely    –     7 pont 

17-32 hely  -      5 pont 

 

- Pontszerző versenynek számítanak a hazai összevont versenyek, az 

egyéni ranglista versenyek, a TOP 16-os versenyek, az egyéni Országos 

Bajnokság. 
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- A játékosok a felsorolt pontszerző versenyakben a szezon ideje alatt 

folyamatosan gyűjthetik a pontokat, melyek összeadódnak, és így 
határozzák meg a sorrendet a résztvevők között. Tehát a sorrend 

alakulása a szorgalmon és a sikeres szereplésen is múlik. 

 

- A körverseny állását főtitkár egy erre szerkesztett táblázatban vezeti, és 
teszi közzé a Szövetség weboldalán minden pontszerző verseny után, két 

munkanapon belül. 

 

- A záró verseny lebonyolítási rendeje: 

a,  A versenyben az adott kategória nyolc legmagasabban sorolt játékosa 

vehet részt 
 

b,  Ha egy játékos, aki megszerezte az indulási jogot, de nem tud részt 

venni a záró versenyen, a sorban következő  (9.) játékossal 
helyettesíthető 

 

c,  Ha több ilyen visszalépés is adódik, akkor minden esetben a sorban 

következő játékos kapja meg az indulási jogot. 
 

d,  A verseny minden kategóriában nyolcas svájci rendszerben kerül 

lebonyolításra, minden hely kijátszásra kerül. 
 

e,  A versenyen minden kategóriában négy játékos kerül kiemelésre, a 

pontszerző szakaszban elért eredmények szerint. 
 

f,  A pontszerző szakaszban elért eredménye alapján a listavazető lesz az 

1. kiemelt játékos. A potszerző szakaszban a második helyen végző 
játékos lesz a 2. kiemelt játékos. A potszerző szakaszban 3. és 4. helyen 

álló játékos lesz a 3/4-es kiemelt játékos. 

 

g,  Az 1. kiemelt a tábla tetejére, a 2. kiemelt a tábla aljára kerül 
besorolásra. A 3/4 kiemeltek sorsolás alapján kerülnek a táblán 

besorolásra. Az 5/8 játékosok sorsolással keünek a táblán besorolásra. 

 

- A játékosok a végső helyezésük alapján pénzdíjban részesülnek az 

alábbi elosztásban: 

   

A kategória: 1. helyezett –  200.000.- Ft 

                            2. helyezett –  170.000.- Ft 

                            3. helyezett –  140.000.- Ft 
                            4. helyezett –  120.000.- Ft 

   5. helyezett -   110.000.- Ft 

   6. helyezett -   100.000.- Ft 

   7. helyezett -     90.000.- Ft 
   8. helyezett -     70.000.- Ft 

    (Összesen 1.000.000.- Ft) 
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B kategória: 

Sportszer vásárlási utalvány alábbi értékben: 

   1. helyezett –  100.000.- Ft 

                            2. helyezett –    85.000.- Ft 
                            3. helyezett –    70.000.- Ft 

                            4. helyezett –    60.000.- Ft 

   5. helyezett -     55.000.- Ft 
   6. helyezett -     50.000.- Ft 

   7. helyezett -     45.000.- Ft 

   8. helyezett -     35.000.- Ft 
      (Összesen 500.000.- Ft) 

 

C kategória: 
Tárgyjutalom alábbi értékben: 

   1. helyezett –    80.000.- Ft 

                            2. helyezett –    65.000.- Ft 

                            3. helyezett –    50.000.- Ft 
                            4. helyezett –    35.000.- Ft 

   5. helyezett -     25.000.- Ft 

   6. helyezett -     20.000.- Ft 
   7. helyezett -     15.000.- Ft 

   8. helyezett -     10.000.- Ft 

     (Összesen 300.000.- Ft) 

 

Női kategória: 

Tárgyjutalom alábbi értékben: 
   1. helyezett –    80.000.- Ft 

                            2. helyezett –    65.000.- Ft 

                            3. helyezett –    50.000.- Ft 

                            4. helyezett –    35.000.- Ft 
     (Összesen 230.000.- Ft) 

 

A kifizetére kerülő pénzdíjak bruttó összegben értendőek. 

Az elnyert díjból az érvényben lévő adózási szabályoknak megfelelő 

Személyi Jövedelem Adó adóelőleget le kell vonni, és azt a NAV felé be 

kell fizetni a játékos azonosítóinak megjelölésével. 

A játékosonak, akiknek pénzdíj kifizetésre kerül ki kell töltenie egy 

átvételi elismervényt, mely az érintett azonosítására alkalmas adatokat 

kell tartalmazza. Egyben nyilatkozni kell arról is, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szövetség ezeket az adatokat kezelje. 

 

Budapest, 2018. október 29. 

 


