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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség
Általános Versenyszabályzata
I. A versenyen való részvétel
1. Az MF(S)Sz versenynaptárában szereplő versenyeken mindenki részt
vehet, aki érvényes sportegyesületi versenyengedéllyel és 12 hónapnál
nem régebbi sportorvosi engedéllyel (˝versenyezhet˝) rendelkezik, a
nevezési határidő végéig leadja nevezését, valamint a kategóriánkénti
nevezési díjat befizeti.
2. A nevezési díjak mértéke egyéni versenyek esetén:





Női versenyeken 3.500.- Ft (18 év alattiaknak 2.500.- Ft)
Férfi A, B, C, D-kategóriában 3.500.- Ft (18 év alattiaknak 2.500.- Ft)
Utánpótlás versenyeken 2.500.- Ft
Pénzdíjas versenyek esetében a nevezési díjak mértékét a verseny
rendezője szabadon határozhatja meg

3. A várakozási idő: a versenyre a kiírt időpontok az érvényesek, a
mérkőzést ettől számított 10 percen belül el kell kezdeni! (Csúszás csak a
rendező hibájából történhet!)
4. A csapatbajnokságra az Általános Versenyszabályzat mellett az MF(S)Sz
CSB versenyszabályzata is érvényes.
II. A versenykiírás
1. A verseny rendezője köteles a verseny lebonyolítását megelőző legalább
14 nappal versenykiírást készíteni, és az MF(S)SZ-nek
e-mailen
elküldeni.
2. A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
A, a verseny célját
B, a verseny időpontját és helyét
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C, a nevezési határidőt: online nevezés esetén csütörtök déli 12:00 óra, email nevezés esetén szerda 24:00 óra.
D, a sorsolás helyét és időpontját
E, a megrendezésre kerülő versenyszámokat
F, a lebonyolítás formáját
G, a nevezési díjak összegét
H, a versenybíróság összetételét
I, a Versenyt levezető bíró (VLB) személyét
J, a kiemelés rendjét
K, a versenyen használt labda márkajelzését
L, az ügyeletes orvos elérhetőségét
M, a díjazást
III. A nevezés
1. A hivatalos egyéni szövetségi versenyekre nevezni csak online, a
versenykiírásban
meghatározott
nevezési
határidő
végéig
a
www.squash.hu
honlapon a Versenynaptár menüpontban lehet a
versenyengedély számának megadásával. Csapatversenyek, senior
versenyek és utánpótlás versenyek esetében a versenykiírásban
feltüntetett e-mail címen is lehetséges a nevezés, de ezt minden esetben a
versenykiírás egyértelműen tartalmazza. Érvényes nevezésnek az
tekinthető, ha a versenyző a megadott weboldalon a hivatalos szoftver
segítségével jelentkezett a versenyre, vagy az email-en leadott nevezésre a
beérkezésről és a befogadásról visszaigazoló mail-t kapott. A vissza nem
igazolt mailben leadott nevezések érvénytelennek tekintendőek!
2. A nevezési határidő lejárta után nevezni, és nevezést elfogadni csak a
nevezést fogadó személyek igazolható hibája esetén lehet.
3. Büntetlenül
visszalépni
csak
a
sorsolás
időpontjáig
lehet.
(A határidőn túli visszalépés szankcióit a Ranglista Szabályzat
tartalmazza.)
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4. A nevezés a versenyre a játékvezetési kötelezettséget is tartalmazza.
5. A nevezéssel kapcsolatos esetleges problémák elbírálása a versenybíróság
kizárólagos joga.
IV. A sorsolás
1. A sorsolást az MF(S)SZ végzi, mely nyilvánosan zajlik, minden érintett
jelen lehet. A sorsolás időpontját a versenykiírásban rögzíteni kell.
2. A sorsolást a verseny kezdete előtt legalább 36 órával kell megtartani.
3. A kiemelések rendje:
a, 32-es tábla esetén 16 kiemelt, az első kettő erőkiegyenlítéssel, a 3-4,
5-8, és a 9-16 helyek is sorsolással alábbiak szerint:
(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)
b, 16-os tábla esetén 8 kiemelt, az első kettő erőkiegyenlítéssel, a 3-4 és
az 5-8 helyek sorsolással alábbiak szerint:
(1; 5-8; 5-8; 3-4 / 3-4; 5-8; 5-8; 2)
c,

8-as tábla esetén 4 kiemelt az első kettő erőkiegyenlítéssel, a 3-4
helyezett sorsolással. (1; 3-4 / 3-4; 2)

d, Csoportmérkőzések esetén a játékosokat erősorrendben kell a
csoportokban elosztani. Az erősorrend kiosztása a WSF rendszernek
megfelelően „kígyóvonalban” történik. (pl.: Három csoport esetén első
kiemelt A, második B, harmadik C csoportba kerül, majd ez a sorrend
visszafelé folytatódok. Negyedik kiemelt C, ötödik, B, hatodik A
csoportba kerül és a sorrend ismét visszafelé folytatódik. Hetedik
kiemelt A, nyolcadik B, kilencedik C csoportba kerül, és a sorrend
visszafelé folytatódik...)
e,

Abban az esetben, ha a nevezők száma kevesebb, mint amennyi hely
a táblán van, az előnyerő (bye) helyek kiosztása a kiemelések
erősorrendjében történik.

4. Szabadkártya (Wild card)
a, 16 kiemelt esetén 2 szabadkártya adható
b,

8 kiemelt esetén 1 szabadkártya adható

c,

4 és 2 kiemelt esetén szabadkártya nem adható.
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A szabadkártyák kihasználásáról a versenybíróságnak van joga dönteni,
ezt a verseny kiírásában rögzíteni kell.
V. A versenyek lebonyolítása
1. A verseny lebonyolítását
versenykiírásba foglalni.

érintő

kérdéseket

a

rendező

köteles

a

2. A rendező köteles arról gondoskodni, hogy a verseny teljes időtartama
alatt a versenybíróság legalább egy tagja a verseny helyszínén
tartózkodjon.
3. A rendező köteles a mérkőzésekre a versenykiírásban megjelölt labdákat
biztosítani.
4. A verseny rendezője köteles gondoskodni ügyeletes orvosról, aki a
verseny teljes ideje alatt személyesen jelen van.
5. A rendező által kijelölt Versenyt levezető bíró köteles a versenyen
lejátszott valamennyi mérkőzés eredményét és a verseny beszámolóját az
MF(S)Sz főtitkárának eljuttatni a versenyt követő napon.
6. A „B” kategóriás versenyek bonyolításánál két mérkőzés között minimum
45 perc pihenőidőt kell a játékosok részére biztosítani. Ettől csak
indokolt esetben, az érintett játékosok és a vezető-bíró hozzájárulásával
lehet.
7. A versenyt rendező klub a Szövetség felé rendezési díjat köteles fizetni.
Ennek mértéke minden résztvevő felnőtt játékos után 400.- Ft/fő,
minden fiatalkorú játékos után 250.- Ft/fő. A rendező ezt az összeget
számla ellenében fizeti szövetség felé.
8. A verseny rendezése során kötelező a Versenyt levezető bíró (VLB)
alkalmazása. A VLB díjazása rendező kötelessége, melynek mértéke
felnőtt játékosok esetében 400.-/fő, fiatalkorú játékosok esetében 250./fő. (A VLB feladatait és kötelmeit egy külön szabályzat tartalmazza.)

VI. A fegyelmezés
1. Aki a versenyre benevezett, de már a legelső mérkőzésén nem jelenik meg
(a várakozási idő, 10 perccel a kiírt időpont után meg kell kezdeni a
mérkőzést), az a játékos az összes mérkőzést 0:3 arányban elveszti, és a
ranglistába 0, azaz nulla ponttal kerül felvezetésre. A nulla pont
mindaddig beleszámít a pontszámításba, míg az időhatár miatt ki nem
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esik. (Lásd: Ranglista Szabályzat) Második hasonló távolmaradás
esetében a játékosnak 10, a harmadik esetében 20 büntetőpontot kerül
felvezetésre a ranglistán. Amennyiben egy játékos a verseny során
sérülés, vagy rosszullét miatt nem tudja folytatni a versenyt és ez a
sérülés vagy rosszullét a mérkőzés közben következik be, akkor ezt a
bírói jelentésnek tartalmaznia kell. Ebben az esetben a játékos a
megkezdett mérkőzést elveszíti, a további mérkőzései törlésre kerülnek. A
mérkőzés közben megnyert szettek természetesen nem kerülnek törlésre,
tehát ha egy versenyző 2:0-ás vezetés birtokában sérül le, 2:3 arányban
veszíti el a mérkőzést.
2. Aki a versenyt önkéntesen nem fejezi be, Versenyigazgatói vagy Versenyt
levezető bírói engedély nélkül távozik, annak a már lejátszott mérkőzései
is törlésre kerülnek és azonos eljárás alá esik, mint a meg nem jelenő
játékos. Ebben az esetben a Bírói jelentésnek ezt tartalmaznia kell.
3. Ha egy mérkőzést valamelyik fél hibájából nem lehet megkezdeni a kiírt
időpontot követő 10 percen belül, akkor a mérkőzést a vétlen fél nyeri
3:0 arányban.
4. A pályán való nem megfelelő magatartásért (pl.: káromkodás, az ellenfél
becsmérlése, az ellenfél testi épségének veszélyeztetése, stb.) a játék alatt
a bíró, súlyosabb fegyelmezetlenség esetén az MF(S)Sz fegyelmezhet.
5. A fegyelmi döntések meghozatala a MF(S)Sz Fegyelmi Bizottságának
kizárólagos hatáskörébe tartozik a MF(S)Sz Fegyelmi Szabályzata
alapján.
VII. Bíráskodás
1. A Szövetség hivatalos egyéni versenyeire Versenyt levezető bírót delegál. A
Versenyigazgató a klub képviselője lehet. A Versenyt levezető bíró csak a
Szövetség által kiadott bírói licence-vel rendelkező személy lehet.
A Versenyt levezető-bíró feladata a verseny játékrendjének kialakítása és
betartatása, a verseny dokumentumainak vezetése és a szövetségi
irodába való mielőbbi eljuttatása a kitöltött Bírói jelentéssel együtt. A
versenyről beszámolót kell írnia a weboldalon való megjelenésre, illetve
minimum egy fényképet kell készítenie a helyezettekről, és ezt is
eljuttatni a szövetségi irodába.
Kiemelt feladata a szabályok betartatása, az azt megszegő játékosok
fegyelmezése, figyelmeztetése, esetleg büntetése is. A mérkőzések bíráját
a Versenyt levezető bíró hagyja jóvá illetve nevezi ki.
2.

A játékosok a nevezésük leadásával tudomásul veszik, hogy
játékvezetésre kötelezhetőek. A mérkőző felek közösen vezetik le az
azonos pályán utánuk következő találkozót. A soros mérkőzés bírája
automatikusan az azonos pályán játszott előző mérkőzés győztes
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játékosa. A soros mérkőzés jegyzője automatikusan az azonos pályán
játszott előző mérkőzés vesztes játékosa. Ettől eltérni csak indokolt
esetben a Versenyigazgató vagy a Versenyt levezető-bíró hozzájárulásával
lehet. Az a játékos, aki ezt megszegi, a verseny további mérkőzésein nem
vehet részt, a versenyből kiesik, hátralévő mérkőzéseit 0:3 arányban
elveszíti. A büntetés további formájáról a Fegyelmi Bizottság hoz döntést.
VIII. Nemzetközi versenyeken való részvétel:
1. Nemzetközi versenyekre kizárólag a MF(S)Sz–nek van joga versenyzőt
nevezni, ennek bonyolítása a szövetségi iroda feladata. Amennyiben a
versenykiírás egyértelműen engedi az egyéni nevezést, ettől el lehet térni.
Ebben az esetben a nevező feladata az összes feltételnek való megfelelés.
2. Amennyiben az egyénileg szervezett versenyek nevezési díjai és a
csomagdíjai szövetségre hárulnak, akkor szövetség részére a kezelő bank
erre eső összes költségét nevező játékosnak térítenie kell.
3. Nemzetközi versenyre csak
versenyző nevezhető be.

érvényes

versenyengedéllyel

rendelkező

Jelen szabályzat 2016. szeptember 01. napjától lép életbe.

Budapest, 2015. augusztus 16.
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Módosítások jegyzéke:

Módosítás: I. szakasz 2. pontja: Nevezési díjak meghatározása
Módosítás: V. szakasz 4. pontja: Egészségügyi felügyelet verseny teljas ideje
alatt.
Törölve: V. szakasz 6. pontja: TOP 8 versenyek lebonyolítása
Módosítás: V. szakasz 7. pontja: Pénzdíjas verseny esetén fizetendő rendezési
díj szövetség felé törölve.
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