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JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakágának 

2019.09.26-ai elnökségi üléséréről 

 

Az ülés időpontja: 2019. október 26. 18.00 órai kezdettel. 

Helyszíne: Terminál Snooker Klub, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. 

Jelen vannak: 

Varga Péter – szakági elnök 

Bekk László – szakági főtitkár 

Almási Gergő – szakági elnökségi tag 

Pintér Tibor – szakági elnökségi tag 

Winkler Péter – szakági elnökségi tag 

Az ülést vezeti: Varga Péter szakági elnök 

A jegyzőkönyvet vezeti: Bekk László szakági főtitkár 

 

Határozatképesség megállapítása 

Varga Péter megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes 

A közgyűlés napirendjének elfogadása 

A kiküldött napirendi ponton túl két javaslat érkezett: 

• Challenge Tour 6. állomásán magyar versenyzők támogatása (Varga Péter) 

• Versenyek díjazása (Bekk László) 

Az elnökségi ülés elfogadja a napirendet. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

 

1. Játékvezetők szabályzatának módosítása 

A játékvezetők szabályzatában a korábban megfogalmazott, nemzeti játékvezetők képzés 

bevezetését megelőző időszakból származó nemzeti játékvezetői minősítések elfogadásának 

határideje 2019. december 31-re módosul.  

A Snooker Szakág SSZ 1/2019 (09.26) sz. határozata: 

A szabályzat módosítását az elnökség elfogadja, a változtatással együtt az elnökség elrendeli a 

megváltoztatott szabályzat közzétételét a szakág honlapján. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

Felelős: Varga Péter 

Határidő: 30 nap 
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2. Nemzeti játékvezetőképzés szabályzatának létrehozása 

Az összeállított, mellékletként csatolt nemzeti játékvezetőképzési szabályzat létrehozásával a Szakág 

önállóan képzi a továbbiakban a nemzeti játékvezetőket. A képzésen megszerezhető minősítés 

kizárólag a Szakág versenyein való játékvezetésre jogosít fel – az éves licensz meglétével 

egyetemben. 

A Snooker Szakág SSZ 2/2019 (09.26) sz. határozata: 

A szabályzatot az elnökség elfogadja és elrendeli annak közzétételét a Szakág honlapján. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

Felelős: Varga Péter 

Határidő: 30 nap 

3. Szakági oktatók szabályzat létrehozása 

A 2019. 03. 27-ei szakági közgyűlés SSZ 1/2019 (03.27.) számú határozatában definiálta a snooker 

oktatókat. Az oktatók elfogadott minősítéseit, szakági licenszük részleteit a Szakág szabályzatba 

foglalja. 

A Snooker Szakág SSZ 3/2019 (09.26) sz. határozata: 

A szabályzatot az elnökség elfogadja és elrendeli annak közzétételét a Szakág honlapján. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

Felelős: Varga Péter 

Határidő: 30 nap 

4. CueZone asztalok felhasználása, kölcsönzése 

A Szakág birtokában álló Xing Pai CueZone asztalokat kizárólag a szakág hivatalos, érvényes licensszel 

rendelkező oktatói vehetik igénybe. A hivatalos oktatók az asztalokat térítésmentesen vehetik 

igénybe, és teljes anyagi felelősséggel tartoznak az asztalok iránt a használat során. 

A Snooker Szakág SSZ 4/2019 (09.26) sz. határozata: 

A szabályzatot az elnökség elfogadja. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

Felelős: Varga Péter 

  



3 
 

5. Challenge Tour 6. állomásán magyar versenyzők támogatása 

A Magyarországon rendezett 2019. évi Challenge Tour 6. állomásán a Szakág maximum 8 szakági 

játékos számára biztosítja a nevezési díjat. A támogatás meghatározásához a 2019. 10. 01-én 

érvényben lévő országos ranglistát kell figyelembe venni. A ranglista első négy helyezettje alanyi 

jogon elnyeri a támogatást, amennyiben indulni szeretne. A fennmaradó helyekre az első 16 hellyel 

bezárólag található játékosok regisztrálhatnak. Amennyiben több, mint 8 fő jelentkezik a versenyre, a 

ranglista 4. helyén kívül eső játékosok előselejtezőt játszanak az elérhető helyekért. 

A Snooker Szakág SSZ 5/2019 (09.26) sz. határozata: 

Az elnökség elfogadja a javaslatot és elrendeli a jelentkezés, valamint szükség esetén selejtező 

időpontjának, helyszínének, valamint lebonyolítási módjának a szakági honlapon történő 

közzétételét. 

Szavazati arány: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás (egyhangú) 

Felelős: Varga Péter 

Határidő: 30 nap 

6. Versenyek díjazása 

A Szakág keresi annak a módját, hogy milyen formában, milyen költségek mellett lenne lehetőség az 

egyes versenyek alapján egyszeri, vagy az évvégi országos ranglista alapján folyamatos éves 

támogatásban részesíteni a sportolókat. Ennek egy lehetséges alapja lehet a Szja törvény 1. 

mellékletének 3.3. pontja. Ennek további vizsgálatára van szükség.  

A Szakág felkéri Bekk Lászlót, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket. 

Felelős: Bekk László 

Határidő: 60 nap 
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7. Versenyrendszer átalakításának megvitatása meghívott vendégekkel 

A jelen formában alkalmazott versenyrendszer nem segíti kellőképpen a játékosok fejlődését. A 

Szakág meggyőződése, hogy mindenkinek a saját szintjének megfelelő játékosokkal szemben lenne 

szükséges versenyezni. Az új versenyrendszer kidolgozására a Szakág megbeszéléssorozatot indított, 

amelyen meghívásos alapon játékosok is részt vesznek. 

Az első alkalmon – 2019. szeptember 26. – jelenlevők versenyzők, kiegészítve az elnökséget: 

Csurgó Balázs 

Fenyvesi Zsolt (Kisimre Ágota) 

Gróf András 

Horváth Attila Gergely (Kerekes Judit) 

Révész Bulcsú (Révész Attila) 

A megbeszélésen több lehetséges változat is felmerült: 

• svájci rendszer 1 

o a versenyzők 2, vagy 3 ligába soroltak 

o minden ligában svájci rendszerben történik a versengés 

o így mindenki ugyanannyi mérkőzést játszik le 

• svájci rendszer 2 

o a versenyzők 2, vagy 3 ligába soroltak 

o a ligákban az első két mérkőzés svájci rendszerben, majd egyenes kieséssel 

folytatódik 

o így mindenki számára garantált 3 mérkőzés 

• egyenes kiesés 

o a versenyzők 2 ligába soroltak 

o minden ligában egyenes kieséses küzdelmek zajlanak 

• csoport mérkőzések és egyenes kiesés 

o a versenyzők 2 ligába soroltak 

o csoportmérkőzéseket játszanak (12 főnél 4 db 3 fős csoport) 

o a csoportelsők egyenes kieséses rendszerben folytatják a küzdelmet 

• vegyes versenyrendszer 

o a fentiek ligánként eltérő alkalmazása a játéktudáshoz legmegfelelőbb megoldással 
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A lebonyolításban több variáció is felmerült: 

• selejtezők 

o az „A” liga 12 játékosából az utolsó 4 kiesik a verseny, vagy időszak végén a „B” ligába 

o a „B” liga első 4 játékosa feljut az „A” ligába a verseny, vagy időszak végén 

o A „B” liga utolsó 4 játékosa kiesik a „B” ligából a selejtező körbe 

o A selejtező kör legjobb 4 játékosa kerül be a „B” ligába 

• mozgás a ligák között 

o féléves: félévente értékeli ki a Szakág a ligákat, ekkor történik feljutás/kiesés a ligák 

között 

o éves: évente értékeli ki a Szakág a ligákat, ekkor történik feljutás/kiesés a ligák között 

o versenyenként: a feljutás/kiesés versenyenként megtörténik 

o felmerült, hogy mi van abban az esetben, ha nem jön el egy játékos az „A” ligából, 

akkor feltöltjük-e a „B” ligából, hogy teljes legyen a létszám (és így tovább „B” és 

selejtező vonatkozásában) 

Szakág szempontjai: 

• minél több játékos megjelenése a versenyeken – ezen a garantált mérkőzésszám is segíthet 

• mindenki a saját szintjén versengjen, de legyen átjárás fejlődés alapján 

Top játékosoktól felmerült igények: 

• minél több mérkőzés egy napon – nemzetközi versenyeken előnyt jelentene ez a fajta rutin 

• ne legyenek szünetek a mérkőzéseken (vagy csak 4 framenként; kivéve mosdószünet) 

• minél több verseny/kevesebb rangsoroló verseny 

o ennek feloldására a legjobb eredmények figyelembevétele hozhat megoldást  

o pl. 5-ből legjobb 3 eredmény számít a ranglistában 

Ranglista kialakítása: 

• a ligák ranglistái külön kezelendők, vagy összesített ranglista is készül? 

• hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyes ligákban megszerezhető pontok (szorzószám?)? 

Ligák kialakítása: 

• évvégi ranglista alapján elért helyezés alapján 

• évvégi ranglista alapján a versenyzési „hatékonyság” alapján 

Vigaszág kezelésére felmerült kérdések: 

• a továbbiakban kell-e vigaszág 

• a továbbiakban milyen formában kell vigaszág 

Budapest, 2019. szeptember 26. 

 

Jegyzőkönyv vezető: …………………………………………………… 

 Bekk László 

 

Hitelesítő: …………………………………………………… 

 Varga Péter 


