
Összetett (német típusú) versenyek lebonyolítási rendje: 

A nevezés leadására két kategória van megjelölve, női és férfi. 

A női kategóriába kerül minden nő. akinek érvényes versenyengedélye van, a nevezők száma nincs 

maximálva. 

Férfi kategóriába nevezhet mindenki, akár nők is, akiknek érvényes versenyengedélyük van, a 

nevezők száma nincs maximálva. A nevezés után a játékosokat sorba kell rendezni az érvényes 

ranglista szerint. 

A 8 legmagasabban sorolt játékos kerül az „A” kategóriás versenybe 

A következő 16 legmagasabban sorolt játékos kerül a „B” kategóriás versenybe 

A következő 16 legmagasabban sorolt játékos kerül a „C” kategóriás versenybe 

Az összes többi játékos kerül a „D” kategóriás versenybe. 

A 8-as és 16-os táblák esetében svájci lebonyolítással kerül megrendezésre, a női és a „D” kategóriás 

versenyszám a nevezők létszámának függvényében lehet csoportos, vagy svájci rendszerű 

lebonyolítással. 

A versenyen a táblák negyede kerül kiemelésre,  

tehát 8-as tábla esetén 1. és 2. kiemelt a tábla tetejére és aljára sorolva. 

16-os tábla esetén 1. és 2. kiemelt a tábla tetejére és aljára sorolva, míg 3. és 4. kiemelt sorsolással a 

tábla közepére sorolva. 

32-es tábla esetén 1. és 2. kiemelt a tábla tetejére és aljára sorolva, a 3. és 4. kiemelt sorsolással a 

tábla közepére, míg az 5 – 8 kiemeltek sorsolással a tábla negyedére sorolva. 

A verseny lebonyolítási rendje: 

Szombaton A kategória, C kategória és női verseny végig kijátszva 

Vasárnap B és D kategória végig kijátszva. 

Díjátadás minden versenynapon az utolsó lejátszott mérkőzés után. 

A versenyre a nevezési díj 3.000.- Ft, 18 év alatt 2.000.- Ft. 

A nevezési díjat a verseny rendezője szedi be. A nevezési díj megoszlása alábbiak szerint: 

3.000.- (2.000.-)forintból 2.500.- (1.500.-)nevezési díj, ami rendezőnél marad, 300.- forint bírói 

hozzájárulás, ami rendezőnél marad, 200.- forint bíróképzési hozzájárulás, ami szövetségnek számla 

ellenében befizetendő. 

A verseny megrendezésének feltételei: 

4 vagy 5 minősített pálya 

A rendező adja a verseny díjait (I. helyezett kupa, I-III helyezett érem és oklevél), biztosítja a 

versenybírót is, aki csak a bírói testület tagja lehet. A bíró feladata a verseny jegyzőkönyveinek és 

bírói jelentéseinek még aznapi eljuttatása a szövetség irodájába. 

A rendező biztosítja a versenyre a kiírásban meghatározott ÚJ versenylabdákat. 

A rendezőnek meg kell neveznie a főszervező személyét, aki a lebonyolításért teljes egészében felel. 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖSSZETETT (NÉMET TÍPUSÚ) VERSENYEK 

MEGRENDEZÉSÉRE 

 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség pályázatot ír ki az Összetett Versenyek megrendezésére. 

A 2012-2013-as szezonban a versenynaptárban öt ilyen verseny került betervezésre, tehát ennek 

értelmében minden pályázó jelentkezhet egy vagy akár több verseny megrendezésére is. 

A verseny lebonyolítási rendjét és azok alapfeltételeit a fenti ismertető tartalmazza. 

A versenyekre pályázhat minden olyan klub, aki a fenti feltételeknek megfelel és elfogadja a 

versenykiírásban meghatározott feltételeket. Továbbá pályázhat minden olyan egyesület, amelyik 

tagja a MF(S)Sz-nek és elfogadja a versenykiírásban meghatározott feltételeket. Az egyesületek 

esetében a pályázat leadásakor mellékelni kell annak a klubnak a verseny befogadását jelző 

nyilatkozatát, amelyik megfelel a fent megfogalmazottaknak. 

 

A pályázatok leadási határideje: 

2012. augusztus 15. szerda 24:00 

 

A pályázatot le lehet adni személyesen a szövetség irodájában (1025 Bp. Törökvész út 87-91. IV. em. 

403/M), postai úton a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség részére a 1282 Budapest, pf.: 40 címre, 

illetve e-mailben a squashiroda@squash.hu címre. Az elektronikus levélben elküldött pályázatok csak 

visszaigazolás esetén tekintendők beérkezettnek. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

A győztes pályázatokat ez elnökség szavazással fogja kijelölni. 

A pályázati anyagokban figyelembe vett szempontok a szövetség részére fizetendő rendezői jog 

mértéke illetve a játékosok részére nyújtott komfortérzetet növelő szolgáltatások. A bírálatnál a 

szövetség részére fizetendő díj súlyozottabban kerül értékelésre. 

A fenti szempontok csak abban az esetben kerülnek elbírálás alá, ha a pályázati anyag mindenben 

megfelel a fentiekben felsorolt követelményeknek. 

A verseny rendezését elnyerő pályázónak joga és lehetősége van a versenyre támogatót befogadnia, 

akár a verseny nevének használata mellett is, ügyelve arra, hogy a MF(S)Sz által korábban megkötött 

szerződésekkel ne kerüljön összeférhetetlenségbe. 

Budapest, 2012. július 10. 

MF(S)Sz Elnöksége 

mailto:squashiroda@squash.hu

