
 

 

 

POOL VERSENY KIÍRÁS 2020. 

2020.01.01-2020.12.31.   



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

TAGDÍJAK A 2020. ÉVRE: 

MBSZ tagdíj 15.000 ft/év * átutalással MBSZ számlára fizetendő 2020.01.10-ig 

Éves versenyengedély 6.000 ft/fő/év * féléves nem váltható, mindig az első versenyig befizetendő 

CSB versenyengedély 3.000 ft/fő/év * csak CSB indulóknak, nevezéskor fizetendő 

„Handicap Tour” versenyengedély 3.000 ft/fő/év * csak a „Handicap Tour” sorozaton indulóknak 

Egyedi (1 alkalmas) versenyengedély 2.000 ft/fő/verseny * csak 1 versenyre jogosít 

* a megváltott versenyengedélyek díjai összeadódnak, amely éves szinten nem haladhatja meg az 6.000 forint összeget 

PSZ + OB nevezési díj 4.000 ft/fő/verseny * Junioroknak díjmentes, Hölgyeknek: 50 % kedvezmény 

Szenior nevezési díj 3.000 ft/fő/verseny * 3 db (8-9-10) Szenior verseny kerül megrendezésre 

„HANDICAP TOUR” nevezési díj 3.000 ft/fő/verseny * egyéni vagy éves versenyengedély szükséges 

 
ÁLTALÁNOSELŐÍRÁSOK: 
2020-ban az egyéni versenyek az alábbi kategóriákban kerülnek megrendezésre: 

 
1) „SZUPERKUPA” versenysorozat 

 6 db Pontszerző Verseny 
 3 db Országos Bajnokság 
 1 db 2 napos „SZUPERKUPA” Döntő (meghívásos, a ranglista 1-32 fő részére) 

A versenyt szombati napokra szervezzük. Vasárnap csak a legjobb 8-16 versenyző játszik! 
Amennyiben egy versenyre 48 nevezőnél nincs több jelentkező, a versenyt csak vasárnap bonyolítjuk.  
 

2) 1 db 1 napos „MESTEREK TORNÁJA” meghívásos verseny a ranglista 1-16 fő részére 
 

3) „HANDICAP TOUR” verseny sorozat 
 3 db pontszerzőverseny 

Minden versenyt a vasárnapi napokra szervezzük. 
 

4) „SZENIOR” verseny sorozat 
 3 db szenior verseny 

Minden versenyt a szombati napokra szervezzük. Csak szenior korosztály részére! 
 

5) „CSAPAT BAJNOKSÁG” verseny sorozat 
A Csapat Bajnokság 2020. évi szervezését Petre Gábor (Pécs) klubelnök bonyolítja. A részleteket hamarosan, külön 
tájékoztatóban ismertetjük. 

 
 A versenyek helyszínei:  Tájfun Biliárdszalon (1145 Budapest, Szugló utca 65.) 

      Vegas Pub  (6723 Szeged, Budapesti krt. 5.) 
      Fordan Center  (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.) 
 

 Szenior verseny helyszínei:      (8-as):     Tájfun Biliárdszalon (1145 Budapest, Szugló utca 65.) 
                 (9-es): Vegas Pub  (6723 Szeged, Budapesti krt. 5.) 
                                                         (10-es):      Fordan Center  (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.) 
 

 Handicap verseny helyszínei:           Tájfun Biliárdszalon (1145 Budapest, Szugló utca 65.) 
                  Vegas Pub  (6723 Szeged, Budapesti krt. 5.) 
                                                          Fordan Center  (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.) 

 
Az egyéni versenyek közül 6 pontszerző (PSZ) és 3 országos bajnokság (OB) verseny kerül 
megrendezésre, amelyeken bárki részt vehet, aki eltiltás alatt nem áll, az MBSZ Pool Szakág éves 
versenyengedélyét kiváltotta és az adott verseny nevezési díját megfizette. Az adott versenyre egyedi 
versenyengedély is váltható, amely 1 alkalomra érvényes. A PSZ és az OB versenyek egyforma 
pontozásúak. A ranglistán minden alkalommal az aktuális verseny eredményeit rögzítjük. A 
megnövekedett versenyszámok miatt új ranglista vezetésére kerül sor. A 2020. évben az első verseny 
kiemelési sorrendje a 2019. évi záró ranglista alapján kerül megállapításra. 

 
A részletes versenykiírások majd a weboldalunk "VERSENYEK" oldalán találhatók: 
 

 SZUPERKUPA (2 napos, 8-as és 10-es verseny – legjobb 32 versenyző részére) 
 MESTEREK TORNÁJA    (1 napos, 10-es verseny – legjobb 16 versenyző részére) 
 HANDICAP TOUR (3x1 napos, – nyílt verseny) 
 SZENIOR SOROZAT (3x1 napos, – Szenior korosztály részére) 

https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=1


POOLBILÁRD GÁLA: 
A 2020.12. 06 napon szervezett, szezonzáró "Mesterek Tornája" versennyel párhuzamosan rendezünk egy meghívásos 10- 
es (kötetlen, barátságos) versenyt. Erre a versenyre a meghívást kapnak az év közben szervezett versenyek dobogós 
helyezettjei. A párhuzamosan futó versenyek végét követően ünnepélyes díjátadásra kerül sor, díszvacsorával. 

 
A díjátadó GÁLA díjazottjai, akik a rendezvényen kapják meg az éves eredményeik után járó tárgyjutalmakat:  

 Mesterek Tornája 1-16. helyezettjei 
 Szuperkupa 1-32. helyezettjei  
 Szenior Összetett Magyar Bajnokság 1-8. helyezettjei 
 Pontszerző Versenyek 1-4. helyezettjei 
 Handicap Tour 1-16. helyezettjei 

 
TÁMOGATÁSOK: 
 

Minden tárgyjutalom és támogatás az év végi „Záró banketten” kerül átadásra.  
A meg nem jelenő versenyzők díjait az egyesületi vezetők vagy megbízottjaik vehetik át! 
Pénzügyi támogatásban (díjazásban), minden korosztályban KIZÁRÓLAG azok a versenyzők részesülhetnek, akik az adott 
versenysorozat legalább 2/3–ad részén, az egyéb előírásoknak megfelelően is részt vettek!  

 
1) SZUPERKUPA  

a) az összes nevezési díjból befolyó összeg 50 %-a a ranglista 1-32 helyezettje között kerül kiosztásra 
b) az összes nevezési díjból befolyó összeg 50 %-a a SZUPERKUPA 2 napos verseny külön ranglistája alapján az        

1-32 helyezettek között kerül kiosztásra 
c) részletes versenykiírás a Pool Szakág: "VERSENYEK" weboldalán találhatók! 

 
2) MESTEREK TORNÁJA     

a) FIX díjazású verseny a ranglista 1-16 helyezettje részére 
b) részletes versenykiírás a Pool Szakág: "VERSENYEK" weboldalán találhatók! 

 
3) HANDICAP TOUR  

a) FIX díjazású verseny a ranglista 1-16 helyezettje részére 
b) részletes versenykiírás a Pool Szakág: "VERSENYEK" weboldalán találhatók! 

 
4) SZENIOR SOROZAT  

a) az összes nevezési díjból befolyó összeg a ranglista 1-8 helyezettje között kerül kiosztásra 
b) részletes versenykiírás a Pool Szakág: "VERSENYEK" weboldalán találhatók! 

 
 
VÁLOGATOTT KERET TAGSÁG: 
 

1) Válogatott keret tagja az lehet, aki 2020-as évre érvényes (éves) versenyengedéllyel rendelkezik, továbbá az adott 
korosztályban szervezett sorozat versenyein a „kiírási határidőt” megelőző 1 évben legalább a versenyek 2/3-ad 
részén részt vettek.  
 

2) Kiírási határidőnek az minősül, amikor az EPBF a Pool Szakág részére megküldött hivatalos e-mail értesítésben 
megküldi az EB részvétel feltételeit. Az időpontot a Szakág Elnöksége a tájékoztatás beérkezését követő 8 napon 
belül közzéteszi, továbbá meghatározza a versenyek beszámításának kezdő dátumát! 

 
3) Az EB versenyeken támogatással és/vagy önköltséges alapon is csak azok a versenyzők indulhatnak, akik a verseny 

teljesítési feltételeknek (a kiírási határidőtől számított, visszamenőleges 365 napra vonatkoztatva) megfelelnek: 
a) Vegyes korosztályban (PSZ+OB) minimum: 6 verseny 
b) Junior korosztályban   (PSZ+OB) minimum: 6 verseny  
c) Szenior korosztályban (PSZ+OB) minimum:  5 verseny, ezen felül minimum 2 darab szenior verseny a 2020-as 

évben! 
 

4) Az EB-re minden esetben a Pool Szakág jogosult (és köteles) meghatározni és nevezni a válogatott versenyzőket. Erre 
az EPBF elnöksége is külön felhívta a figyelmet! A részvételi feltételek pontosan meghatározásra kerültek, amelyek 
minden versenyzőre egyaránt érvényesek! 

https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=1
https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=1
https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=1
https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=1


A versenyeken történő részvétel: 
A 2020. évi versenyeken kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a tárgyévre vagy az adott versenyre érvényes 
verseny engedéllyel rendelkeznek. 2020-ben újonnan versenyengedélyt kiváltó játékos verseny engedélyét abban az 
esetben fogadja el az elnökség, ha azt a sportszervezet vezetője előzetesen hitelesítette, postázás vagy e-mail formájában 
előzetesen megküldte a versenyző adatait és a "versenyengedély" díja befizetésre került a Pool Szakág pénztárába. Az adott 
versenyre történő nevezéskor, a helyszínen is lehetőség van a versenyengedély kiváltására a megfelelő dokumentumok 
egyidejű benyújtásával. 

 
A Pontszerző, a Handicap és a Szenior versenyek csoportkörös és egyenes kieséses, az Országos Bajnokságok Dupla KO-s, 
majd egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. Az egyenes ági győztesekhez a vigaszági győztesek kerülnek 
"véletlenszerű" vagy "manuális" visszasorsolással. A versenyekre kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező 
versenyzők nevezhetnek. Versenyengedélyt csak az a versenyző válthat ki, aki valamelyik MBSZ Pool Szakágba tartozó - a 
sportról alkotott 2004. évi I. törvény II. Fejezet / 15.§-ban meghatározott - egyesület, sportszervezet vagy sportvállalkozás 
tagja. Nem kaphat versenyengedélyt az a sportoló, aki nyilatkozataival vagy sportolóhoz nem méltó magatartásával a 
sportág megítélésének árt/ártott, vagy aki ellen elmarasztaló fegyelmi határozat született. Amennyiben a játékosnak nincs 
fogadó egyesülete, úgy a Pool Szakág ideiglenesen nyilvántartásba veszi, de a versenyzőnek 30 napon belül fogadó 
egyesületbe kell igazolnia! Ennek elmulasztása esetén a további nevezés megtagadható. 

 
A versenyekre a web-oldalon keresztül lehet regisztrálni a versenyt megelőző szerda illetve péntek 18,00 óráig. 
Az időpont után történő regisztrációt telefonon és e-mailon keresztül sem fogadunkel! 
 

 Amennyiben a benevezett versenyző PSZ vagy OB versenytől visszalép, abban az esetben le kell mondania a 
jelentkezését a poolszakág@gmail.com címre küldött értesítéssel a jelentkezési határidőt követő 24 órán belül! 
Telefonos vagy SMS –ben történő lemondás nem lehetséges! 

 Azok a versenyzők, akik a nevezési határidőt követő 24,00 órán belül nem mondják le nevezéseiket a szakág címére 
küldött e-maillal, és a versenyre nem jelennek meg, a nevezési díj befizetésétől nem mentesülnek, amit a soron 
következő versenyen rendezni kell! Aki a nevezést írásban lemondta, attól a versenyzőtől akkor sem fogadunk el 
utólagos nevezést, ha a verseny az indulók számára tekintettel mégis 1 napos lenne. Aki a nevezés ellenére nem 
jelenik meg, de a verseny hétvégét követő kedd 24,00 óráig orvosi igazolást nyújt be esetleges megbetegedéséről, az 
mentesül az utólagos nevezési díj megfizetése alól!  

 A késedelmes vagy elmulasztott eljárásra semmilyen kifogás nem fogadható el. 
 

A versenyek szombaton vagy vasárnap 9,00 illetve 10,00 órakor kezdődnek (kiírás szerint). Aki a nevezési díjakat 9,45 
óra időpontig nem fizeti be, az kizárásra kerül a sorsolásból! A szervezők nem kötelesek telefonon keresni a késő, vagy 
időre nem jelentkező versenyzőket. A helyszíni sorsolást követően a verseny azonnal kezdődik. A mérkőzéseket a szólítást 
követően 10 percen belül meg kell kezdeni. 10 perces késedelem után az asztalhoz nem állt versenyző -1 frame plusz 3 
percenként újabb -1 frame büntetést kap, 3x3 perc késedelem után viszont elveszítette a mérkőzést! Ranglista pontot csak 
az a versenyző kaphat, aki a nevezési díjat befizette, legalább 1 mérkőzésen asztalhoz állt és a mérkőzést szabályosan 
lejátszva befejezte. A versenyek előírásaival, nevezési és részvételi feltételeivel, valamint díjazási meghatározásaival 
kapcsolatban utólagos reklamációt nem fogadunk el! 

 
A versenyek pontozása: 

helyezés pontozás 

1. hely 100 pont 

2. hely 80 pont 

3.-4. hely 70 pont 

5.-8. hely 60 pont 

9.-12. hely 55 pont 

13.-16. hely 50 pont 

17.-24. hely 45 pont 

25.-32. hely 40 pont 

33.-40. hely 30 pont 

41.-48. hely 20 pont 

49.-56. hely 15 pont 

57.-64. hely 10 pont 

65. helytől 5 pont 

 
A 2020-as évben az első pontszerző verseny kiemelése a 2019. évi ranglista alapján történik. Ezt követően a további kiemelések az 
aktuális ranglista alapján történnek.  
 

 
 
 

mailto:poolszakág@gmail.com


VERSENYEK LEVEZETÉSE: 
A versenyeket versenyigazgatók bonyolítják, akik: 

 a verseny előtt minősítik és szankcionálják a versenyöltözéket, 
 a verseny közben szankcionálják a fegyelmezetlen viselkedést, 
 vezetik az eredményeket, 
Minden kérdésben a versenyigazgató határozata dönt. 

 

LEBONYOLÍTÁS: 
 A csoportkörök beosztásánál figyelembe lett véve a körmérkőzések és az ezt követő egyenes ági mérkőzések 

várható lebonyolítási ideje. 
 Több visszajelzést is figyelembe véve 2020-ban is, 49 nevezőtől 2 napos PSZ+OB versenyeket szervezünk. 

 

Pontszerző Versenyek  -  Senior  -  Handicap Országos Bajnokságok 

létszám csoport csoportbeosztás verseny folytatása létszám (Dupla KO) verseny folytatása 

2-8 versenyzőig 1 db 2-8 fős csoport körmérkőzés 2-8 versenyzőig körmérkőzés 

9-16 versenyzőig 2-4 db 4-5 fős csoport legjobb 8-tól egyenes ág 9-16 versenyzőig legjobb 4-től egyenes ág 

17-32 versenyzőig 4-8 db 3-5 fős csoport legjobb 8/16-tól egyenes ág 17-32 versenyzőig legjobb 8/16-tól egyenes ág 

33-48 versenyzőig 8 db 4-6 fős csoport legjobb 16-tól egyenes ág 33-48 versenyzőig legjobb 16-tól egyenes ág 

49-64 versenyzőig 16 db 3-5 fős csoport legjobb 32-től egyenes ág 49-64 versenyzőig legjobb 32-től egyenes ág 

65 versenyzőtől 16 db 4-6 fős csoport legjobb 32-től egyenes ág 65 versenyzőtől legjobb 32-től egyenes ág 

 
Pontszerző versenyek: 

 Váltott kezdés. 
 A versenyt lehetőleg 4-6 fős csoportokban, körmérkőzésekkel szervezzük. 
 Csoportonként 1 fő (aktuális ranglista alapján) kiemelt. 
 Csoportonként a csoport győztesek (illetve 2. helyezettek) a főág 1-16 helyére kerülnek. 
 A csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon jutnak tovább, a 2. helyezettek sorszámot húznak, de az azonos csoportból 

továbbjutó (1-2. helyezett) versenyzők az első körben nem kerülhetnek összesorsolásra. 
 Ezt követően a legjobb 8-32 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 

 
Országos Bajnokságok: 

 Váltott kezdés. 
 A versenyt Dupla KO rendszerben szervezzük. 
 Az egyenes ágon továbbjutott győztesek mellé a vigaszági tovább jutók sorszámot húznak. A véletlenszerű 

párosítást követően folytatódik a verseny. 
 Ezt követően a legjobb 8-32 versenyző már egyenes ágon jut el a döntőig. 
 Az Országos Bajnokságokon kiemelés nincs. 

 
Handicap Tour: 

 Váltott kezdés. 9-es játék. 
 Biliárd tudása alapján (nem a ranglista) a legjobb 16 versenyző nem vehet részt a sorozaton. 
 A különböző kategóriákba sorolt versenyzőknek meghatározott frame (1-2) előnyt kell adni az alacsonyabb 

kategóriás versenyző részére. A részletes kiírást a weblapon fogjuk közzétenni. A „handicap” besorolás a sorozat 
összes versenyére egyformán érvényes! 

 A versenyt csoportkörös rendszerben szervezzük. 
 Ezt követően a legjobb 8-32 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 A versenysorozaton kiemelés nincs. 

 
Frame táblázat: 

 
PSZ + OB + Senior selejtezők vigasz ág döntő 

8-as játék 6 nyert frame 5 nyert frame 6 nyert frame 

9-es játék 7 nyert frame 6 nyert frame 7 nyert frame 

10-es játék 7 nyert frame 6 nyert frame 7 nyert frame 

Handicap Tour selejtezők vigasz ág döntő 

9-es játék 7 nyert frame 6 nyert frame 7 nyert frame 

 

Az elnökség vagy a versenyigazgató jogosult kisebb vagy nagyobb induló létszám esetén a frame számok módosítására, 
amelyet a verseny megkezdése előtt ki kell hirdetni. 

 
 



VÁLOGATOTT KERET TAGSÁG TÁMOGATÁSA: 
 

1) A „Felnőtt” és a „Szenior” korosztályban egyaránt a legjobb 1-5. helyezett versenyzők tekintendők a válogatott 
keretnek, amelyből 3-3 versenyző kaphat (ranglista sorrend alapján) 100.000 ft/fő támogatást. 

2) Amennyiben a jogosult versenyző nem igényli a támogatást, a sorrendben következő versenyző élhet ezzel a joggal. 
3) Ha a ranglista 1-5. helyezettek közül senki nem kívánja a támogatást igénybe venni a felnőtt EB-n történő 

részvételhez, abban az esetben az U-16, U-21, U23 vagy SENIOR EB-re összevonható a támogatás (ha van olyan 
korosztályú versenyző, aki a válogatott támogatásra egyébként jogosult). 

4) A felnőtt EB-keret a 2019. évi záró ranglista, a Senior EB válogatott keret a 2020. évi Senior versenysorozat záró 
ranglistája alapján kerül meghatározásra. Utánpótlás korosztály támogatás megállapítása a felnőtt ranglista alapján 
történik. 

5) Az adott sorozatot követően a Pool Szakág elnöksége kihirdeti a korosztályok válogatott kereteit.  
6) Az EB-n indulni szándékozó versenyzőknek a Pool Szakág elnöksége által kihirdetett EB részvételi tájékoztatást 

követően, legkésőbb a jelentkezési határidő („Wish-list”/EPBF) megküldése előtti 8. napig be kell fizetnie a 
részvételi költségeket (szállás, nevezés, transzfer), illetve az esetleges támogatással csökkentett költségeket.  Ezt 
követően áll módjában a Pool Szakág elnökségének nevezni a versenyzőt az EB-re. 

Az EB-n induló, minden versenyzőnek a Fair Play szellemének megfelelően kell viselkedni tekintettel arra, hogy a 
nemzetközi versenyen hazánkat képviselik. 
 
FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK: 

 Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el 
lehet utasítani, de a telefon egyéb használata -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt követően a mérkőzést 
"golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni. 

 Amennyiben a telefon hangos csörgéssel szólal meg, -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt követően a 
mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni. 

 Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenyigazgatónak. A 
szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap. 

 „Időkérés” alatt tilos dohányozni, szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől 
függetlenül elveszítette a mérkőzést. 

 
ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS: 
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.  
Cipő: Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A 
cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett.     
Nadrág: Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövetanyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns 
nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok, vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket 
takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövidnadrág viselése nem megengedett. 
A hölgyek nadrág helyett legalább térdig érő, nem átlátszó szoknyát is viselhetnek. 
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. 
Egyenes nyakú (garbó típusú) ing vagy póló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben 
a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, 
pulóvert (kapucni nélkül) lehet viselni. 

 
VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE: 
A versenyzők versenyöltözetét a versenyigazgató ellenőrizheti, aki dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint 
nem tekinti alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá 
nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell. A versenyöltözék 
esetén tapasztalt bármely hiányosságot a versenyzők is jelezhetik a versenyigazgató felé, aki azt köteles felülvizsgálni.  

 
TIME OUT: 
Semmilyen versenyen a selejtező mérkőzések alatt nincs lehetőség "time out" (pihenő idő) kérésére, az csak az egyenes ági 
mérkőzések alatt megengedett. Kivétel: ha a mérkőzés meghaladta az 1 óra játékidőt. A mérkőzések folyamán csak 
egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, 
annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után -1 frame 
veszteséget szenved! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki 
lehet kérni. Az időkérés alatt a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása TILOS, a szabályt megszegőket a verseny elvesztése 
büntetéssel kell súlytani. 

 

KÉSÉS: 
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az 
asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének 
kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. A későn érkező versenyző, minden 
megkezdett három perc késedelem után -1 frame veszteséget szenved! Összesen 3x3 perc késedelem esetén a késő 
versenyző elvesztette a mérkőzést. 

 



ÓVÁS: 
Óvást lehet benyújtani írásban a versenyigazgató részére, akár a verseny közben is. Az óvás díja 3000.-Ft. Az óvás elfogadása 
esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 
 
EGYÉB: 
A versenyeken a EPBF hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is 
alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni. 
 

 

"SZUPERKUPA" KIÍRÁSA 
Tervezett támogatás: 1.000.000 Ft 
 

A SZUPERKUPA meghívásos verseny! 
 A 2020.11.28-29. (szombat-vasárnap) napon megrendezésre kerülő 2 napos versenyen a ranglista legjobb 32 

játékosa indulhat. 
 A SZUPERKUPA-ra azok a versenyzők minősíthetik magukat, akik a 2020. évi pontszerző versenyek (9 db) közül 

legalább 6 versenyen elindultak és ott a mérkőzéseiket a kiírás alapján lejátszották. Amennyiben a versenyző nem 
rendelkezik a 6 darab pontszerző verseny teljesítésével - függetlenül a ranglistán elfoglalt helyezésétől - nem 
nevezhet a SZUPERKUPA hétvégére. 

 Az érvényes ranglista helyezések alapján minden versenyző sorszámot húzva kerül az előre megadott sorszámú 
helyre (csoportba) beírásra. A ranglistán elért, azonos pontszám alapján, a több versenyen szerepelt versenyző van 
előnyösebb pozícióban, de amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a végső sorrend, 
vagy végül a több nyert frame dönt 

 A csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon jutnak tovább, a 2. helyezettek sorszámot húznak a fennmaradó 4 csoport 
első helyére. A további versenyzők tetszőleges sorrend alapján húzzák ki helyüket nyílt sorsolással! 

 Ezt követően a legjobb 16 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 

A lebonyolítás rendje: 
 A versenyen kiemelés nincs. 
 A versenyre nevezési díj nincs. 
 Váltott kezdés. 
 A verseny Dupla KO rendszerben kerül lebonyolításra. 
 Ezt követően a legjobb 8 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 A versenyen, szombaton a 8-asjáték szabályait alkalmazzuk. Végig 6 nyert frame. 
 A versenyen, vasárnap a 10-es játék szabályait alkalmazzuk. Végig 7 nyert frame. 
 A SZUPERKUPÁN külön pontozás van. 
 A SZUPERKUPA hétvégén mindenki elhagyhatja a verseny helyszínt, aki aznapra befejezte a játékot. 
 A versenyzők díjazása a záró banketten történik! 

 
A verseny támogatása: 

 A szombati és a vasárnapi versenyek eredményei a ranglista pontozási rendszer alapján kerülnek kiszámításra. 
 A két nap eredményeit összesítjük, és így alakul ki a SZUPERKUPA végeredménye. 
 A végeredmény alapján minden nevezett versenyző (32 fő) támogatásban részesül. 
 Ezen felül az összesített ranglista 1-3. helyezettek serleg tárgyjutalomban részesülnek. 
 A verseny támogatási alapját a befolyó nevezési díjak 100 %-a képezi 
 A teljes támogatás 50 %-a az aktuális ranglista legjobb 32 fő versenyzője között (függetlenül a versenyek 

számától), a másik 50 %-a a SZUPERKUPA hétvége összesített ponttáblázata alapján, a 32 fő között kerül 
felosztásra: 

 

helyezés támogatás összege 

1. hely ~ 15 % 

2. hely ~ 10 % 

3. hely ~ 5,5 % 

5. hely ~ 4 % 

9. hely ~ 3 % 

17. hely ~ 2 % 

25. hely ~ 1 % 

 

 

 



"MESTEREK TORNÁJA" KIÍRÁSA 
FIX támogatás: 300.000 Ft 

A Mesterek Tornája meghívásos verseny! 
 A 2020.12.06. (vasárnap) napon megrendezésre kerülő versenyen a ranglista legjobb 16 játékosa indulhat. 
 Az érvényes ranglista helyezések alapján minden versenyző sorszámot húzva kerül az előre megadott sorszámú 

helyre (csoportba) beírásra. 
 A ranglistán elért, azonos pontszám alapján, a több versenyen szerepelt versenyző van előnyösebb pozícióban, de 

amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a végső sorrend, vagy végül a több nyert 
frame dönt. 

 
A lebonyolítás rendje: 

 A versenyen kiemelés nincs. 
 A versenyre nevezési díj nincs. 
 Nyílt sorsolással mindenki kihúzza a saját helyét. 
 A versenyen a 10-es játék szabályait alkalmazzuk. 
 A játék végig 7 nyert frame-ig tart. 
 A versenyt 4x4 fős csoportban, körmérkőzésekkel szervezzük. 
 Csoportonként a csoportgyőztesek (az eredmények alapján) a főág 1-4 helyére kerülnek. 
 A csoportok 2. helyezettjei az elért eredményeik alapján sorszámhúzás útján kerülnek párosításra a csoport első 

helyezettek mellé úgy, hogy az azonos csoportból továbbjutó versenyzők az első körben nem kerülhetnek 
összesorsolásra. 

 Ezt követően a legjobb 8 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 A Mesterek Tornája versenyen nincs pontozás. 

 
A verseny támogatása (300.000 Ft): 

 A Mesterek Tornája eredményhirdetésére a záró banketten kerül sor! 
 Ezen felül az összesített ranglista 1-3. helyezettek serleg tárgyjutalomban részesülnek. 

 

helyezés támogatás összege 

I. hely 75.000 Ft 

II. hely 45.000 Ft 

III. hely 30.000 Ft 

V. hely 15.000 Ft 

IX. hely 7.500 Ft 

 

"HANDICAP TOUR" VERSENYSOROZAT KIÍRÁSA 
Tervezett támogatás: 200.000 Ft (átlag 32 fő nevezővel) 

 
A HANDICAP TOUR versenyek a 2020. évben 3 hétvégi (vasárnap) versenyekkel kerülnek megrendezésre. 

 A verseny hétvégét a a Tájfun Biliárdszalonban, a Vegas Pub (Szeged), illetve Fordan (Pécs) szervezzük. 
 A versenyek 10,00 órakor kezdődnek. 
 A versenyekre nevezni a versenyhétvégét megelőző pénteki nap 18,00 óráig lehet. Ezt követően semmilyen jellegű 

nevezést nem fogadunk el! 
 

A HANDICAP TOUR (HT) nyílt versenysorozat! 
 A versenysorozatra minden versenyzőnek a Pool Szakág éves versenyengedélyével vagy legalább 3.000 ft/év értékű 

versenyengedéllyel kell rendelkeznie, amely kizárólag erre a sorozatra érvényes. 
 A HANDICAP TOUR díjazásában azok a versenyzők részesülhetnek, akik a 2020. évi HT versenyeken (3 db) közül 

legalább 2 versenyen elindultak és ott a mérkőzéseiket a kiírás alapján lejátszották. Amennyiben a versenyző nem 
rendelkezik a 2 darab (HT) verseny teljesítésével - függetlenül a ranglistán elfoglalt helyezésétől - nem részesül 
pénzügyi támogatásban. 

 A besorolási kategóriákat és frame adási kötelezettségeket külön táblázat tartalmazza, amely mindegyik versenyre 
egyformán érvényes. 

 

A lebonyolítás rendje: 
 A versenyen kiemelés nincs. 
 A versenyre nevezési díj 3.000 Ft/fő/verseny. 
 9-es játék, végig 6 nyert frame. 
 Váltott kezdés, de az első framet az előnyt adó játékos kezdi. 
 A verseny csoportkörös rendszerben kerül lebonyolításra. 



 A csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon jutnak tovább, a 2. helyezettek sorszámot húznak, de az azonos csoportból 
továbbjutó (1-2. helyezett) versenyzők az első körben nem kerülhetnek összesorsolásra. A további tovább jutók 
helye nyílt! 

 Ezt követően a legjobb 8-16 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 A HANDICAP TOUR versenyeken a pontszerző versenyekkel azonos pontozást alkalmazzuk. 

A versenyzők díjazása a záró banketten történik! 
 

A nevezés rendje: 
 Nevezni a weboldalon keresztül a versenyt megelőző péntek 18,00 óráig lehet.  
 A benevezett, de meg nem jelent versenyző a következő versenyre csak +50 % nevezési díj megfizetése mellett 

nevezhet. Ennek megtagadása a sorozatról történő kizárással jár. 
 A késedelmes vagy elmulasztott eljárásra a PSZ sorozatra előírt szabályok vonatkoznak. 

 
A verseny támogatása: 

 A végeredmény alapján a 2/3-ad versenyen részt vett legjobb 16 fő támogatásban részesül. 
 A verseny támogatási alapját 200.000 ft képezi. 
 Amennyiben a 3 versenyen összesen 96 nevezés nem érkezik, úgy az össz-díjazást a nevezések arányában 

csökkentjük. 
 Ezen felül az összesített ranglista 1-3. helyezettek serleg tárgyjutalomban részesülnek. 
 A teljes támogatás a HANDICAP TOUR sorozat végeredménye alapján, 16 fő között kerül felosztásara: 

 

helyezés támogatás összege 

1. hely ~ 20 % 

2. hely ~ 12 % 

3. hely ~ 9 % 

4. hely ~ 7 % 

5. hely ~ 5 % 

9. hely ~ 4 % 

 
A Szakág elnökségének döntése alapján az alábbi, kiemelt versenyzők a sorozaton nem vehetnek részt:  
A versenyigazgatónak illetve az elnökségnek lehetősége van más kiemeltnek minősíthető versenyző nevezését is elutasítani! 

 

Nem nevezhet Nem nevezhet Nem nevezhet Nem nevezhet 

Antal Gábor Erdélyi Gábor Kojsza Zoltán Oláh Gábor 

Bezdán Attila Habó Alex Lackó Lénárd Pieler Gergely 

Bukta Zoltán Kecskés Gyula Mirk Tibor  ifj Szolnoki Olivér 

Cser-Kis Krisztián Keidl Márton Nagy Csaba Tot Sándor 

 
 

"SZENIOR" VERSENYSOROZAT KIÍRÁSA 
Tervezett támogatás: 150.000 Ft 

 
A SENIOR versenyek a 2020. évben 3 hétvégi (szombat) versenyekkel kerülnek megrendezésre. 

 A verseny hétvégét a a Tájfun Biliárdszalonban, a Vegas Pub (Szeged), illetve Fordan (Pécs) szervezzük. 
 A versenyek 10,00 órakor kezdődnek. 
 A versenyekre nevezni a versenyhétvégét megelőző pénteki nap 18,00 óráig lehet. Ezt követően semmilyen jellegű 

nevezést nem fogadunk el! 
 

A verseny résztvevői: 
 A versenyeken azok a verseny engedéllyel rendelkező sportolók indulhatnak, akik 1977. vagy azt megelőző években 

születtek. A versenyzőnek a 2020. évben be kell töltenie a 43. életévét! 
 A három játéknap eredményeit összesítjük, és a kialakult ranglista alapján kerül kihirdetésre a 2020. év Összetett 

Szenior Bajnoka. 
 

 Nevezési díj 3.000 Ft/fő/verseny. 
 A versenyeken kiemelés nincs. 
 A ranglistán elért, azonos pontszám alapján (amennyiben pont egyenlőség lépfel): 

1. frame átlag, 
2. több nyert frame, 
3. egymás elleni nyert mérkőzések és frame arány alapján dől el a végső sorrend. 



A lebonyolítás rendje: 
 A versenyzőket a nevezési létszámtól függően 4-8 csoportba sorsoljuk, majd a legjobb 8-16 versenyző tovább 

jutásával egyenes kiesési rendszer következik. 
 A csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon jutnak tovább, a 2. helyezettek sorszámot húznak, de az azonos csoportból 

továbbjutó (1-2. helyezett) versenyzők az első körben nem kerülhetnek összesorsolásra. A további tovább jutók 
helye nyílt! 

 Ezt követően a legjobb 8-16 versenyző egyenes ágon jut el a döntőig. 
 A HANDICAP TOUR versenyeken a pontszerző versenyekkel azonos pontozást alkalmazzuk. 

A versenyzők díjazása a záró banketten történik! 
 
A verseny támogatása (összes nevezési díj összege): 

 Az összes nevezési díj 100 %-a, a legjobb 8 helyezettek között kerül felosztásra az összesített ponttáblázat alapján. 
 Ezen felül az összesített ranglista 1-3. helyezettek serleg tárgyjutalomban részesülnek. 
 A hivatalos eredményhirdetésre a záró banketten kerül sor. 

 

helyezés támogatás összege 

I. hely 35 % 

II. hely 20 % 

III. hely 15 % 

IV. hely 10 % 

V. hely 5 % 

 
Táblázat a játék nemekhez és frame számokhoz: 

 
Szenior korosztály végig 

8-as játék 6 nyert frame 

9-es játék 7 nyert frame 

10-es játék 7 nyert frame 

 16 nevező felett a szervezők jogosultak a frame számok csökkentésére. 
 

Szenior Válogatott meghatározása: 
 

 A Szenior EB-re utazó, támogatható válogatott keret az Összesített Szenior Magyar Bajnokság 1-5. helyezettjei 
 A versenyzők közül a ranglista helyezés sorrendjében 3 versenyző kaphat egységes 100.000 Ft/fő támogatást 
 Amennyiben az első 3 versenyző közül valaki nem utazik EB-re, úgy a soron következő versenyző kaphatja meg a 

támogatást, amennyiben a szenior ranglista 1-5. helyén végzett és az egyéb, általános: „válogatott kerettagság”-ra 
vonatkozó előírásoknak is megfelel. 

 A Senior EB-re nevezett versenyzők 4 fős csapattal szerepelhetnek az EB csapat mérkőzésein, amennyiben a 
ranglista 1-8. helyezettjei közül 4 fő nevez a Senior EB-re. A csapat nevezési díjat a szakág fizeti. 

 A Csapatot „Team Leader” irányítja, aki a szakág elnökségi tagja, vagy egy kinevezett szövetségi kapitány 
 Az EB csapatmérkőzések alkalmával a ranglista helyezések alapján a legjobb 3 versenyző szerepel az első 

fordulóban. 
 A 2. csapatmérkőzésen a 3. és 4. helyezett versenyző váltja egymást. 
 Amennyiben további mérkőzéseket játszik a csapat az összeállításnál a hatályos Senior EB addigi, egyéni 

versenyeiben elért eredmények alapján kerül összeállításra a csapat 
 A „Team Leader” szakmai feladatokat lát el, csak abban az esetben kell figyelembe venni játékosként, ha egyébként a 

válogatott keret tagja. 
 Amennyiben a válogatott keret játékosai nem utaznak olyan létszámban az EB-re, hogy egy teljes csapat összeálljon, 

abban az esetben egyéb, EB-re nevezett versenyző is lehet a csapat tagja a szenior ranglista helyezése sorrendjében. 
Ez az opció az EB-re történő nevezés előtt pontosításra kerül, amelyet a szakág elnöksége jóváhagy. 

 A Magyar Válogatott csapat tagjai kizárólag olyan versenyzők lehetnek, akik a versenykiírásban is közzétett 
feltételeknek maradéktalanul eleget tettek. 

 
 


