1.

Főszervező :
Németh Balázs

2.

A bajnokságon való részvétel:
A bajnokságon mindenki részt vehet, aki nem szerepel a Magyar Fallabda Szövetség Felnőtt ranglistáján, és a
nevezési határidő végéig leadja nevezését, valamint a havonkénti nevezési díjat az első havi mérkőzés előtt az
adott versenyhelyszínen befizeti.
A késői regisztráció is engedélyezett. Ha valaki a bajnokság közben nevez, az addig befizetésre került nevezési
díjak befizetése mellett a következő havi sorsolástól részt vehet a versenyben ( versenybíróság döntése alapján
).
A bajnokságon mindenki saját felelősségére indul, baleset, sérülés, vagy bármiféle egészségügyi probléma
esetén a szervezők felelősséget nem vállalnak. Az öltözőkben és a verseny helyszínén hagyott tárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.

3.

Sorsolás, kiemelések:
Első hónap nincs kiemelés. Második hónap sorsolásánál a csoportgyőztesek kiemeltek lesznek, hozzájuk,
irányítottan, a Versenybíróság sorsolja a többi versenyzőt. Az irányított sorsolás célja, hogy minél többen
játszanak egymással, kerüljük az ismétlődést. A sorsolás eredménye ellen nem lehet fellebbezni.

4.

Szabályok:
Az irányadó szabályok a World Squash Federation (WSF) ill. a MF(S)SZ szabályai. A mérkőzéseket 2 sárga
pontos labdával kell játszani. Amennyiben a játékosok a mérkőzés előtt másképp állapodnak meg a labdát
illetően, úgy az eredmény érvényes ( gyerekek esetében a piros pontos labda ajánlott, de nem kötelező ).

5.

Mérkőzés:
A mérkőzés időpontjáról és helyszínéről a mérkőző feleknek kell megegyezniük. Ha a megegyezés ellenére az
egyik fél nem jelenik meg a helyszínen, a másik ott lévő fél nyeri a mérkőzést 3-0 (11-0, 11-0, 11-0) arányban.
Várakozási idő az ellenfélre: a pályára szólítástól számított 5 perc. Egyéb vitás esetekben a Versenybíróság
döntései az érvényesek, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A mérkőzés három szett megnyeréséig tart. Lehetséges végeredmények: 3-0, 3-1, 3-2. A mérkőzés után a
pontos végeredményt a győztes félnek kell eljuttatni a Versenybíróság számára elektronikus formában 24 órán
belül.

6.

Szett:
A szetteket, alap esetben 11 pontig játsszuk (minden pont-pont). Viszont két ponttal kell nyerni (pl:12-10, 1311, 14-12). Minden labdamenet pontért megy. Az első szettben a kezdés jogát sorsolással kell eldönteni. A
következő szettet az kezdi, aki az előzőt megnyerte.

7.

Pontozás:
Kétlépcsős, azaz
a) A mérkőzés megnyeréséért extra pontok járnak. Az alábbi elosztás szerint:
3-0:
30 pont
3-1:
20 pont
3-2:
10 pont

b)

c)

Minden egyes szett megnyeréséért maximum 12 pont jár. A vesztes fél pontban megkapja a szerzett
pontjait, de maximum csak 10 pontot. (Tehát 11-6-os szettnél a győztes 12 pontot a vesztes 6 pontot kap,
viszont 14-12-es szettnél a győztes 12 pontot a vesztes 10 pontot kap.)
Például:
A játékos játszik B játékossal. A következő végeredmény születik: 12-10, 13-11, 12-14, 10-12, 13-11
A játékos nyert 3-2-re.
A játékos pontjai: 10+12+12+10+10+12= 66 pont
B játékos pontjai: 10+10+12+12+10= 54 pont
A játékos játszik B játékossal. A következő végeredmény születik: 11-6, 11-3, 11-7
A játékos nyert 3-0-ra.
A játékos pontjai: 30+12+12+12= 66 pont
B játékos pontjai: 6+3+7= 16 pont

8.

Bíráskodás:
A Fair Play szellemében, kijelölt játékvezető nincs. Kivételes esetben előre egyeztetett időpontra kérhető.

9.

A verseny helyszínei:
Marcal Teniszcentrum Kft.
Golden Ball Club
Brigantin Sportcentrum
Hotel Famulus****
Natural Panzió és Egészségcentrum
Mega Sport Klub

10.

9024, Győr, Pápai út
9021, Győr, Szent István út 4.
9025, Győr, Töltésszer utca 1.
9027, Győr, Budai út 4-6.
9012, Győr, (Ménfőcsanak),Hegyalja utca 32.
9400, Sopron, Pozsonyi út 2.

Díjazás:
Értékes tárgyjutalom a dobogós helyezetteknek.
Jó versenyzést Kívánok !
Németh Balázs
Győr, 2016. 10. 14.

Tsz.:+36/96/548-444
Tsz.:+36/96/618-100
Tsz.:+36/96/310-326
Tsz.:+36/96/547-770
Tsz.:+36/96/556-300
Tsz.:+36/99/326-779

