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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökségének hivatalos álláspontja az Országos 

Bajnokságok rendezési jogának kapcsán kialakult helyzetről: 

 

A MF(S)Sz elnökségének 2015. július 16-án megtartott ülésén az a határozat született, hogy a 

korábbi elnökség döntését felülbírálva a 201.. évi Országos Bajnokság megrendezésére 

pályázatot ír ki. Az elnökség ezt többségi szavazással fogadta el. 

 

A korábbi elnökség egy feltételrendszert tett közzé, melyre várta a rendezni szándékozók 

jelentkezését. A közzétett felhívásra két klub jelezte rendezési szándékát, egy egysoros 

elektronikus levélben minden részletezés nélkül. Elnökség mindkét jelentkezőt alkalmasnak 

talált a rendezésre, ezért mindkettő befogadta. A rendezési sorrend a 2015. évi OB. záró 

ceremóniáján került eldöntésre sorsolással. A sorsolás eredményéről főtitkár mindkét klub 

vezetőjét értesítette egy elektronikus levélben, tekintettel arra, hogy egyikük sem volt jelen az 

eseményen. A sorsolással kijelölt rendezőkkel mind a mai napig nem köttetett sem 

szándéknyilatkozat, sem pedig szerződés, vagy előszerződés. A korábban közzétett, felhívás 

tartalmaz a felek részére visszalépési lehetőséget, melyet a verseny időpontja előtt 6 hónapban 

határozott meg. Elnökség ezeket figyelembe véve hozta meg jelenlegi döntését. 

 

Elnökség döntésének egyetlen szándéka az volt, hogy a hazai legrangosabb versenyt minél 

magasabb színvonalon lehessen megrendezni, hiszen az a hazai fallabda élet legkiemelkedőbb 

eseménye. Ennek elérése egy pályázat kiírásával érhető el. Mindannyian emlékezhetünk, hogy 

a 2015. évi versenyen új elemként jelent meg az élő online közvetítés, amit mindenki nagyon 

pozitívan értékelt. Mivel ez a lehetőség a korábbi feltételrendszerek között még nem 

szerepelhetett, ezért elnökség mindenképpen szeretné ezt a jövőben is alkalmazni a kiemelt 

versenyen. Tekintettel arra, hogy szerződés még nem köttetett meg a sorsolással kiválasztott 

rendezőknek, azt módosítani nem lehet, indokoltnak tűnt egy pályázat kiírása, ami lehetőséget 

biztosít a magasabb színvonal biztosítására. A kiírandó pályázatra a korábbi kiválasztottaknak 

is van lehetőségük jelentkezni, sőt mindkét jelentkező elsőbbséget is élvezhet amennyiben a 

többi jelentkezővel azonos feltételeket jelölnének meg. 

 

Elnökség szeretné egyértelműen leszögezni, hogy ebben a döntésében csak az vezérelte, hogy a 

legkiemelkedőbb hazai versenyt minél magasabb színvonalon lehessen megrendezni.  

 

A kialakult helyzet miatt elnökség a 2015. augusztus 13-ra tervezett elnökségi ülésén ismét 

napirendjére veszi az ügy megvitatását, mely nem jelenti feltétlenül álláspontjának 

megváltoztatását. 

 

 

Budapest, 2015. július 29. 
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