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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség
senior ranglista szabályzata 2016 – 2017.


Tekintettel arra, hogy a szezonok alatt csak Női, 35+, 45+ és 55+ korcsoportos
versenyek kerülnek megrendezésre rendszerességgel, ranglistákat is csak ezekben a
korcsoportokban vezetünk.
Minden játékos abban a korcsoportos ranglistában kap pontokat, amelyik
korcsoportban versenyzett. Ha valaki egy versenyen két korcsoportban is indul, úgy
két korcsoportban kap pontokat.
A senior ranglistán csak a hazai versenyrendszerben lebonyolított egyéni versenyeken
lehet pontokat gyűjteni, sem a csapatbajnokság, sem pedig a nemzetközi versenyek
nem kerülnek felvezetésre. Senior ranglista verseny csak a szövetség jóváhagyásával
kerülhet megrendezésre.



A ranglista célja, hogy a senior versenyken elért eredményesség alapján rangsorolni
lehessen a korcsoportokban szereplő játékosokat. A senior versenyeken a játékosok
kiemelése a korcsoportok ranglistáján elfoglalt helyezések alapján történik. Azokban a
korcsoportokban, ahol nem vezetünk ranglistát (40+, 50+, 60+), de az országos
bajnokságon a versenyszám megrendezésre kerül, ott az előző évi országos bajnokság
végső sorrendjét kell a kiemelés alapjául venni. Abban az esetben, ha egy játékos előző
évben nem szerepelt az országos bajnokságon egy adott korcsoportban (pl.: 40+), de
adott évben indul, ott az eggyel fiatalabb (pl.: 35+) korcsoportos ranglistás helyezési
számát kell figyelembe venni, azt viszi át felsőbb (pl.:40+) korcsoportba. Abban az
esetben a felsőbb korcsoport azonos helyezettje elé kell sorolni. (pl.: játékos a 35+
korcsoportban 10. helyen áll, a 40+ korcsoportban a 10. helyre kell sorolni, a tényleges
40+-os 10. heyezett elé, aki így 11. lesz.) Az a játékos, aki sem az adott, sem pedig az
egyel fiatalabb korcsoport ranglistáján sem szerepel, nem kerülhet kiemelésre.



A játékosok a szezon elején induló pontot kapnak annak megfelelően, hogy az előző
szezonban milyen végső helyezést értek el. Az adott ranglistákon első helyen véző
játékosok 10, második helyen végző játékosok 9, harmadik helyen végző játékosok 8,

Senior Ranglista Szabályzat

2016/01 verzió

és tovább ennek megfelelően, 10. helyen végzett játékosok 1 induló pontot írhatnak
jóvá az induló ranglistán. Az összes többi játékos 0 induló ponttal, de az elért
helyezésének megfelelő sorrendben kerül fel a nyitó ranglistákra.


A ranglistákon a helyezettek, a táblák méretétől, illetve az indulók számától függetlenül
egy helyezési táblázat szerint kapnak ranglista pontokat, alábbiak szerint:

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
6. helyezett
7. helyezett
8. helyezett
9. helyezett
10. helyezett
11. helyezett
12. helyezett
13. helyezett
14. helyezett
15. helyezett
16. helyezett
17 - 32 helyezett



50 pont
43 pont
37 pont
31 pont
26 pont
22 pont
19 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
1 pont

Az országos bajnokságokon elért helyezésekért a táblázatban meghatározott pontok
értékének másfélszerese kerül jóváírásra.



A játékosok minden egyéni senior versenyen elért pontja felvitelre kerül az adott
korcsoport ranglistájába, de a helyezést meghatározó pontértéknél csak a 4, azaz négy
legmagasabb pontértéke kerül beszámításra, mely összeadódik az induló pontok
értékével. Amennyiben egy játékos indul egy ötödik versenyen is, abban az esetben, ha
az újonnan elért pontja magasabb értékü, mint bármelyik korábban megszerzett
pontja, akkor a korábban megszerzett pontérték helyére az újonnan megszerzett
pontérték kerül beszámításra.



Abban az esetben, ha egy játékos nem sérülésből adódóan szakítja meg a szereplését
egy versenyen, a ranglistán 0 azaz nulla pont kerül felvezetésre. A nulla pont a szezon
teljes ideje alatt beleszámít a négy legmagasabb pontértékbe, azt kiejteni csak
szezonváltásnál lehet.
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A ranglistákat az örszágos bajnokság végén lezárjuk, és az élő ranglistás
korcsoportokban (Női, 35+, 45+, 55+) a ranglistákat vezető játékosok elnyerik az „Év
Játékosa” címet, mely egy vándorkupa formájában kerül átadásra, melyre a játékos
neve, egyesülete, és az évszám kerül felvezetésre. Játékos ezt a vándorkupát egy évig
tudhatja magáénak. Az a játékos, aki a vándorkupát három alkalommal is kiérdemli,
végleg tulajdonosa lesz a díjnak, azt örökre megőrizheti.



Az országos bajnokság után minden korcsoportban az első tíz helyezett megkapja az
indulási pontokat, az összes többi játékos nulla ponttal kezdheti a következő szezont.

Budapest, 2016. augusztus 05.

