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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség  

Utánpótlás ranglista szabályzata 

 

 
 

1. A ranglista célja, 

 
 hogy az MF(S)Sz által kiírt versenyrendszerben a játékosok 

teljesítményét  pontozza és ez alapján a játéktudásuk, és teljesítményük 
szerint objektíven rangsorolja. 

 

2. A ranglistában való szerepelés feltétele 
  
 Minden magyar állampolgárságú junior korú játékos alanyi jogon 

szerepelhet a hivatalos ranglistán, amennyiben van a MF(S)Sz által 
kiállított érvényes  versenyengedélye és 12 hónapon belül értékelhető 

versenyeredménye. 
 

3. A ranglista kategóriái:  

 
U11 lány, U11 fiú 

U13 lány, U13 fiú 
U15 lány, U15 fiú 
U17 lány, U17 fiú 

U19 lány, U19 fiú 
 

4. A ranglista nyilvános, 

 
megtekinthető a MF(S)Sz mindenkori hivatalos honlapján, a 

www.squash.hu oldalon a Ranglisták menüpont alatt. 
 
5. A ranglista tartalmazza: 

 

 a játékosok nevét; 

 a játékosok egyesületének nevét; 

 a játékosok helyezési számát; 

 a játékosok aktuális pontszámát; 

 
 

 

http://www.squash.hu/
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6. A ranglista készítésének módja és szabályai: 

 
a. Az aktuális ranglistába mindig a kihirdetés napját megelőző 12 

hónapban megszerzett versenyeredmény kerül beszámításra. 
b. A pontok kiszámítása minden hónap első munkanapján 

esedékes, melynek közzététele minden hónap 5. munkanapjáig 

megtörténik. Ekkor, az előző hónap utolsó napjáig befejezett 
versenyek eredménye kerül értékelésre. 

c. Amikor egy játékos korcsoportot vált, a megszerzett pontjainak 
0,7-ét viheti tovább a felsőbb korcsoportba. 
A pontok átvitelét havi bontásban kell átvezetni úgy, hogy az 

adott hónapból átvezetendő pontokat az új korcsoport azonos 
hónapjában kell felvezetni. 

d. Ha egy játékos egy adott versenyen két korcsoportban is indul, 

úgy csak az egyik helyezésért kaphat pontot. Ez mindig a 
magasabb pontérték lesz. 

e. Amennyiben egy versenyző hivatalos indok nélkül félbe hagyja a 
játékot egy versenyen, abban az esetben a versenyt nulla ponttal 
zárja. 

 
A ranglistán szerezhető pontok értéke a mellékelt táblázatban található 

helyezés, korosztály és kategória szerint.  
 
 

7. A pontszámítás alapelvei: 
 

a. A ranglistapontok összegébe mindig csak az utolsó 12 hónap 

eredményei kerülnek figyelembevételre. Adott időpontban 
pontérték felvezetésre kerül, és az egy évvel (12 hónappal) 

korábbi pontérték törlésre kerül. 
b. A ranglistában a hazai utánpótlás versenyek mellett a nemzetközi 

egyéni versenyeken eredmények kerülnek beszámításra. A felnőtt 

versenyeken való részvétel a felnőtt ranglistákon kerül 
felvezetésre. A pontokat a 9. pont utáni táblázat tartalmazza. 

 
 

8. Az egyes kategóriákba a következő versenyek tartoznak: 

 
a. I.kat. – Utánpótlás Országos Bajnokság, Diákolimpia, SS Junior 

Openek, EB és VB egyéni versenyek 

 
b. II.kat. – Utánpótlás ranglista versenyek, Mikulás Kupa, GP és 

„normál” Junior Openek 
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9. A pontrendszer működése és fejlesztése 

 
a. Amennyiben szükséges, a rendszerben módosítások és 

fejlesztések kerülhetnek bevezetésre, de kizárólag a 
versenyszezon végén. 

b. A ranglistával kapcsolatos észrevételeket kizárólag írásban lehet 

eszközölni, a szövetség mindenkori főtitkárának címezve, a 
squashiroda@squash.hu címre. Telefonos megkeresésekre nem 

áll módunkban érdemben reagálni.  
c. Jelen ranglista szabályzat a MF(S)SZ 2015. június 20. napjától 

visszavonásig érvényes. 

 

 

I. kategória 

Utánpótlás Országos Bajnokság, Diákolimpia, SS JO, egyéni EB és VB 

korcsoport 1 .hely 2. hely 3.hely 4. hely 5-8 hely 9-1 6 hely 17-32 hely 33-64 hely 

U 11 45 40 35 30 20 10 5 3 

U 13 45 40 35 30 20 10 5 3 

U 15 45 40 35 30 20 10 5 3 

U 17 45 40 35 30 20 10 5 3 

U 19 45 40 35 30 20 10 5 3 

         

         II. kategória 

Utánpótlás Ranglista Verseny, Mikulás Kupa, GP és normál JO 

korcsoport 1 .hely 2. hely 3.hely 4. hely 5 - 8 hely 9 - 1 6 hely 17-32 hely 33-64 hely 

U 11 30 27 24 21 16 8 4 2 

U 13 30 27 24 21 16 8 4 2 

U 15 30 27 24 21 16 8 4 2 

U 17 30 27 24 21 16 8 4 2 

U 19 30 27 24 21 16 8 4 2 

 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 16. 

 

 

 

 

mailto:squashiroda@squash.hu
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Módosítások jegyzéke: 

 

Nincs módosítás. 


