31. Országos Egyéni Squash Bajnokság 2019.
Verseny célja:
A squash 2019. évi egyéni női és férfi bajnoki címének elnyerése.
Versenyszámok:
Női-és Férfi zárt verseny
Versenyen indulhatnak:
Azon magyar állampolgárok, akik rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel.
Verseny rendezője:
A

Magyar

Fallabda

(Squash)

Szövetség

megbízásából

a

Marcal

Teniszcentrum.
Verseny helyszíne:
Marcal Teniszcentrum (9024 Győr, Pápai út, hrsz.: 2858/134), valamint
Győr, Széchenyi téren felállított mobil üvegpálya.
Az üvegpályán mindkét csoport nyolc közé jutott játékosainak mérkőzései
kerülnek lebonyolításra.
Verseny kezdete:
2019. május 25. (szombat)

10:00

selejtezők

2019. május 31. (péntek)

10:00

női főtábla, férfi főtábla

2019. június 01. (szombat)

10:00

női főtábla, férfi főtábla

2019. június 02. (vasárnap)

10:00 helyosztók, elődöntők, döntők

Nevezési határidő:
2018. május 20. (hétfő) 24:00 óráig online, a www.squash.hu weboldalon a
„Versenynaptár” menüpont alatt.

Nevezési díj:
Minden 18 év feletti indulónak 5.000.- Ft, 18 év alattiaknak 3.500.- Ft. A
nevezési díj tartalmazza a verseny hivatalos pólóját is.
Sorsolás:
2019. május 21-én (kedden) 14:00-kor sorsolás az MF(S)Sz irodájában (1025
Budapest, Törökvész út 87-91.).
A

sorsolás

megtekinthető

szerda

reggeltől

a

MF(S)Sz

weboldalán

(www.squash.hu) a „Versenynaptár” menüpont alatt.
Versenybíróság:
Tóth Béla versenyigazgató

MF(S)Sz hivatalos főbírója;

Krajcsák Márk

MF(S)Sz elnöke;

Németh Balázs

Marcali Teniszcentrum képviselője;

Lebonyolítás:
Dunlop versenylabdával, üvegpályás mérkőzéseken fehér színű Dunlop
labdákkal. A férfi selejtezőn a legjobb 8 játékosig, és minden további hely
kijátszásra kerül. A női selejtezőben a legjobb 4 játékosig, és minden további
hely kijátszásra kerül. A főtáblás versenynapokon minden hely kijátszásra
kerül, tehát minden játékosnak mindhárom napon lesz mérkőzése.
A mérkőzéseket PSA versenyeken alkalmazott pontozási rendszerrel, 3 nyert
játszmáig játsszuk, játszmánként 11 pontig, két pont különbséggel.
A hölgyeknél 16-os főtábla, 8 kiemelttel (1., 5-8.; 5-8., 3-4.; 3-4., 5-8.; 5-8.,
2.). A főtáblára a nyolc kiemelten kívül a ranglistán következő 4 játékos (912.) kap helyet, a további négy helyért selejtező a többi nevezőnek.
A férfiaknál

32-es főtábla, 16 kiemelttel (1.,9-16.,9-16.,5-8.,5-8.,9-16.,9-

16.,3-4.; 3-4.,9-16.,9-16.,5-8.,5-8.,9-16.,9-16.,2.) A főtáblára a 16 kiemelten
kívül a ranglistán következő 8 játékos (17-24.) kap helyet, a további 8 helyért
selejtező a többi nevezőnek.
Az 1 – 8 kiemeléseket a Versenyigazgatóság és a MF(S)Sz Elnöksége közösen
határozza meg mindkét versenyszámban. A további kiemeltek besorolása az
érvényben lévő ranglista szerint történik.
(A versenybíróság egy-egy „szabadkártyás helyet” fenntart magának. Abban
az esetben, ha ezzel élni kíván, akkor a főtáblára a kiemelteken kívül

férfiaknál 17-23 játékos, nőknél 9-15 játékos kerül besorolásra, 24. illetve
16. helyen szabad kártyás játékos kap helyet.)
Főtábláról visszalépés esetén a selejtezők utolsó körében vereséget szenvedők
közül a rendezők „szerencsés vesztest” sorsolnak, aki a visszalépő helyére
kerül besorolásra.
Díjazás:


Férfi 1. hely:

100.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél



Férfi 2. hely:

60.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél



Férfi 3. hely:

30.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél



Női 1. hely:

60.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél



Női 2. hely:

30.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél



Női 3. hely:

20.000.- Ft pénzdíj, kupa, érem, oklevél

Játékvezetés:
A selejtező kivételével a mérkőzéseket az MF(S)Sz hivatalos bírói vezetik!
Ügyeletes orvos:
A verseny rendezője biztosítja.
Mérkőzések időpontja:
A verseny során a versenybíróság által megadott időpontok az érvényesek. A
versenybíróság által kiírt időponthoz képest 10 (tíz) perc a várakozási idő,
ezután a meg nem jelent versenyző 0:3 arányban elveszti a mérkőzést.
Irányadó szabályok: A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség általános
versenyszabályzata (www.squash.hu) és a World Squash Federation (WSF)
versenyszabályzata (www.worldsquash.org).
Egyéb: Az öltözőkben és a versenyek helyszínén hagyott tárgyakért a
rendezőség nem vállal felelősséget.
A Marcal Teniszcentrumban megrendezett mérkőzésekre a belépés mindenki
számára ingyenes, az üvegpályás mérkőzésekre a belépő díja a verseny
weboldalán megtalálható.
(jegyvásárlás: https://tixa.hu/eltex-31-orszagos-egyeni-squash-bajnoksag)

A versenyen induló játékosok számára az üvegpályás mérkőzésekre
INGYENES a belépés.
A verseny hivatalos weboldala: www.squashliga.hu/ob-gyor
Szállás:
Szervezők segítséget nyújtanak azoknak, akiknek szállásra, elhelyezésre van
szükségük.
A szervezők által egyeztetett szálláslehetőség:
Hotel Baross
9024 Győr, Baross Gábor u. 69.
Email: info@hotel-baross.hu
Tel.: (96)516-291, (90)516-300
Fax: (96)516-301
1 ágyas szoba díja 10.000.- Ft / éjszaka
2 ágyas szoba díja 13.000.- Ft/ éjszaka
Az itt megadott árak az adókat és a reggelit is tartalmazzák.

Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert kívánnak a
verseny szervezői!

A sikeres lebonyolítás érdekében kérjük a versenyen résztvevő játékosokat,
hogy vegyék figyelembe, hogy mindhárom versenynapon lesz mérkőzésük
(2+2+1) amelyet le kell játszani. kérjük, hogy ennek megfelelően tervezzék az
ott tartózkodásukat, tiszteljék meg az eseményt és az ellenfelüket a
részvétellel.

A MF(S)Sz támogatói:

