1. Nissan Masters Ranglistaverseny
Kategóriák: A. kat. női Masters 35+ (35 éven felüliek)
A. kat. férfi Masters 35+ (35 éven felüliek)
A. kat. férfi Masters 45+ (45 éven felüliek)
A. kat. férfi Masters 55+ (55 éven felüliek)
A. kat. férfi Masters 65+ (65 éven felüliek)
B. kat. amatőr/hobbi (női & férfi) Masters 35+ (35 éven felüliek)

I. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevőknek és Masters ranglistapontok gyűjtése.

II. A verseny helye és időpontja:
Viadukt Fitt Biatorbágy (2051 Biatorbágy, Fő út 1/a. )
2022.09.24. (szombat) 10:00-tól

III. Versenybíróság:
Országh Péter a rendező klub és az MF(S)SZ képviseletében.

IV. Indulási feltételek:
A verseny nyílt. Az adott kategóriában az a játékos indulhat, aki betöltötte az adott
kategóriához tartozó életévet. Az A. kategóriába a Masters versenyzők nevezését várjuk,
az elért eredmény után a játékos Masters ranglistapontokat kap. A B. kategóriába azon
amatőr, hobbi játékosok jelentkezését várjuk, akik szeretnének részese lenni egy jó
hangulatú versenynek, és szeretnék megmérettetni magukat.

V. Nevezési határidő és jelentkezés:
Nevezni csak e-mailen, a nevezes@squash.hu címen 2022. szeptember. 21. (szerda) 24:00
óráig. Kérjük, a nevezésnél a nevet és a kategóriát, valamint A. kategóriánál a korosztályt
megadni. Egy játékos maximum két kategóriában indulhat.
Csak az írásban visszaigazolt nevezéseket tekintjük elfogadottnak!

VI. Nevezési díjak:
Minden kategóriában 6.000 Ft. Két korosztályban indulóknak 10.000 Ft.

VII. Kiemelés, Sorsolás, Időrend:
A. kategóriában a kiemelés az érvényes Masters ranglista alapján kerül meghatározásra.
Sorsolás 2022. szeptember 22.-én csütörtökön.
Az elkészült sorsolás megtekinthető csütörtökön 13:00 óra után, az időrend
megtekinthető pénteken délután a www.squash.hu weboldalon.

VIII. Lebonyolítás:
4 pályán, Dunlop XX (extra slow) labdákkal. Svájci rendszerben, vagy csoportban a
nevezők létszámától függően. A versenyen 2 mérkőzés biztosított. A mérkőzések három
nyert játszmáig tartanak. A játszmák 11 pontos rendszerben zajlanak, az ESF szabályai
szerint.
A verseny során kizárólag a versenybíróság által megadott kezdési időpontok az
érvényesek. Ettől eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha azzal mindkét versenyző
egyetért és a versenybíróság jóváhagyta. A várakozási idő a kiírt kezdési időponttól öt
perc. Az ettől való eltérés automatikus vereséget jelent, akár az ellenfél, akár a
versenybíróság jelzi ezt.

IX. Játékvezetés:
A verseny vezető-bírója a verseny során kijelöli valamennyi mérkőzés játékvezetőjét. Ha
másként nem rendelkezik, akkor azonos pályán az előző mérkőzés győztese köteles
levezetni a mérkőzést, a vesztese köteles ellátni a jegyzői feladatokat. A bíráskodáshoz
szükséges dokumentumokat a vezető-bíró biztosítja.

X. Díjazás:
Díjátadó a döntők után. Kategóriánként a győzteseknek egyedileg gravírozott serleg/
üvegkupa/ plakett, a 2. és 3. helyezetteknek gravírozott érem jár.
Minden kategóriában a 3. helyezett 10.000 Ft, a 2. helyezett 15.000 Ft, az 1.
helyezett 20.000 Ft pénzjutalomban részesül!

XI. Öltözködés:
A verseny során az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség anyagi felelősséget nem
vállal.

XII. Egyebek:
A versenykiírásban foglaltak tudomásulvételét a nevezési díj befizetésével tanúsítják az
indulók. A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a Magyar Fallabda (Squash)
Szövetség és az ESF szabályai és útmutatásai az irányadók
Sérülésmentes felkészülést és eredményes versenyzést kíván a Magyar Fallabda
(Squash) Szövetség és a Viadukt Fitt Biatorbágy csapata!

