
VERSENYSOROZAT CÉLJA

Magas színvonalú versenylehetőség biztosítása az egész szezon során szabadidős  játékosok 
számára a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség megbízásából,  ranglistapontok gyűjtése a 
szabadidős ranglista rendszerbe.

HELYSZÍNEK

Colosseum Sportcentrum – 1151 Budapest, Késmárk u. 15-17.
Angyalföldi Squash Centrum – 1139 Budapest, Rozsnyay utca 6-8
Rózsadomb Squash Club – 1025 Törökvész út 87. (Rózsadomb Center 5.em.)

IDŐPONTOK

2015.11.15. – Colosseum Sportcentrum
2015.12.06. – Angyalföldi Squash Centrum
2016.01.17. – Rózsadomb Squash Club
2016.02.14. – Colosseum Sportcentrum
2016.03.06. – Angyalföldi Squash Centrum
2016.04.10. – Rózsadomb Squash Club
2016.05.14. – Colosseum Sportcentrum (Szabadidős Országos Bajnokság)

VERSENYBÍRÓSÁG

Tóth Béla MF(S)Sz főbíró és Papp Nándor Gergő a szervező egyesület képviseletében.

A VERSENYEN INDULHATNAK

Minden olyan személy, aki - „Kezdő” kategóriában - NINCS a Magyar Fallabda (Squash) Szö-
vetség ranglistáján, - „Haladó” kategóriában - nem szerepel a MF(S)Sz fér�  ranlista legjobb 250 
játékosa között, hölgyeknél a legjobb 30 között.

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség hivatalos szabadidős versenysorozata

SZABADIDŐS VERSENYSOROZAT

az                                támogatásával, a                       szabadidős partnere, 

a                                 szervezésében.

TOVÁBBI PARTNEREINK



„Kezdő kategóriában” olyan játékosok nevezését várjuk, akik nem játszanak heti rendszeres-
séggel, még csak ismerkednek a sportággal, pár alkalommal volt  lehetőségük kipróbálni a 
squash-t.

„Haladó kategóriában” azon játékosok nevezését várjuk, akik hosszabb ideje játszanak heti, 
vagy akár csak havi rendszerességgel.

A versenybíróság fenntartja magának a jogot, a játékosok tudásszint alapján történő besorolá-
sához, valamint a két csoport közötti mozgatásához!

NEVEZÉS MÓDJA

Nevezés e-mailben a pappn@luxusegyesulet.eu címen vagy telefonon a +36/30-568-4454-es 
számon, a kívánt osztály – kezdő / haladó – megjelölésével. Figyelem, csak az írásban vissza-
igazolt nevezéseket  tekintjük érvényesnek!
Nevezési határidő: a versenyt megelőző este 20:00-ig.

NEVEZÉSI DÍJ

Alkalmanként: 5 000 Ft.
Lehetőség van „Verseny bérlet” kiváltására, az alábbi kondíciókkal:
12 000 Ft / 3 verseny – (4 000 Ft/verseny)
18 000 Ft / 6 verseny – (3 000 Ft/verseny)

SORSOLÁS

A versenyt megelőző este 20:30-kor. A sorsolás megtekinthető az egyesület honlapján 
21:00-tól, illetve a verseny napján a klubban.

BÍRÁSKODÁS

A verseny egész ideje alatt a LUXUS Sportegyesület biztosítja miden pályára.

LEBONYOLÍTÁS

Mindkét osztályban a maximális létszám 32 fő. Mindkét osztályban 8 db 4-es csoportba sorol-
juk a játékosokat sorsolással. A csoportkörök végén minden csoportból az 1. és a 2. helyezett 
egy 16-os svájci táblára kerül tovább, ugyanígy a csoportok 3. és 4. helyezettjei. A svájci táblán 
minden hely kijátszásra kerül. A csoportokban egy nyert szettig megy a mérkőzés – 15 pontig, 
14:14-es állás esetén a fogadó fél dönt hogy 15-ig vagy 17-ig menjen a szett. A svájci táblán 2 
nyert szettes - 11 pontig, 10:10-es állásnál 2 ponttal kell nyerni – mérkőzések vannak.

EREDMÉNYHIRDETÉS

Mindkét kategóriában a döntőket követően, a dobogós helyezettek részvétele kötelező, ellen-
kező esetben a megszerzett pontjaik megfeleződnek. Az eredményhirdetésen meg nem jele-
nők nem jogosultak az esetlegesen nyert tárgyjutalmakra.

DÍJAZÁS

Kezdő kategóriában:
I. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom
II. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom
III. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom

Haladó kategóriában:
I. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom
II. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom
III. Érem, oklevél, kupa és tárgyjutalom



A Szabadidős Országos Bajnokság eredményhirdetését követően a szervezők  a ranglista 
alapján legjobb 8 helyen végzett játékos számára szponzorációs szerződést kínálnak és 
ingyenes versenyengedélyt biztosítanak az MF(S)Sz versenyrendszerébe a következő sze-
zonban. Azon nevezők között, akik legalább 3 fordulón részt vettek, értékes nyeremények 
kerülnek kisorsolásra:

2 db hétvégére szóló gépkocsi használat
2 db 2 főre szóló wellness hétvége
2 db 1 főre szóló elményautózás a Hungaroringen
2 db 2 főre szóló 1 napos vitorlázás a Balatonon
2 db squash versenyütő
2 db 10 alkalmas squash bérlet

A versenysorozat folyamán minden részvevő ajándékot kap:
1. fordulón: technikai anyagból póló
3. fordulón: egyedi, hímzett törölköző

„Haladó” kategóriában a ranglista alapján legjobb 8 helyezett játékos a következő szezon-
ban nem vehet részt a szabadidős versenysorozaton. 

Budapest, 2015.10.12.

Sérülésmentes felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

www.luxusegyesulet.eu


