MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG
2022 évi verseny rendszer

A zónabesorolás folyamata és a kialakításának módszere
A nevezési határidő 12 nappal megelőzi a verseny első hétvégéjének kezdetét, a nevezői lista alapján
készül el a zóna osztályok kialakítása a következők szerint:
Az A és B osztály létszáma egyaránt 8-8 fő. A C osztály létszáma 12 fő és a D osztály létszáma nem
meghatározott. Egy zónaversenyen mindenki csak egy osztályban vehet részt.
- A jelentkezés a zónaversenyekre egyszerre történik. Azt, hogy ki melyik osztályban indul, a következők
határozzák meg, ebben a sorrendben:












Aki a legutolsó zónaversenyen az A vagy B osztály utolsó 3 hely valamelyikén végzett, a
következő zónaversenyen egy osztállyal lejjebb indul, amennyiben nevez a következő
zónaversenyre.
Aki a legutolsó zónaversenyen a B osztály első 3 hely valamelyikén végzett, a következő
zónaversenyen az A osztályban indul, amennyiben nevez a következő zónaversenyre.
Aki a legutolsó zónaversenyen a C osztály első 3 hely valamelyikén végzett, a következő
zónaversenyen a B osztályban indul, amennyiben nevez a következő zónaversenyre.
Aki a legutolsó zónaversenyen a C osztály utolsó négy hely valamelyikén végzett, a következő
zónaversenyen a D osztályban indul, amennyiben nevez a következő zónaversenyre.
Aki a legutolsó zónaversenyen a D osztály első négy hely valamelyikén végzett, a következő
zónaversenyen a C osztályban indul, amennyiben nevez a következő zónaversenyre.
Aki a legutolsó zónaverseny eredménye alapján sem felsőbb sem alsóbb osztályba nem került
az kötelezően ugyanabban a zónaosztályban indul, amennyiben nevez a következő
zónaversenyre.
Amennyiben valaki jogosult lenne valamelyik osztályban indulni, de nem vesz részt mégsem a
versenyen, akkor vagy az élő kieséses ranglista közül a legmagasabban rangsorolt vagy a zóna
ranglista alapján legmagasabb ranglista helyezésű - a versenyre benevezett - versenyző
jogosult indulni a helyén. A
Pontegyenlőség esetén sorsolás dönt.

- Az év utolsó versenyét követően a zóna osztályba sorolás az év végi záróranglista alapján történik.
A zónaversenyek eredményei önálló ranglistán kerülnek rögzítésre.

Az „A” és „B” osztályú zónaverseny leírása:
A versenynapokon mindenki 3 db nyert frame-re menő mérkőzést játszik. A verseny kiemeléses
rendszerben indul. Aki mindhárom mérkőzését megnyeri az lesz a verseny győztese. Második helyezett
a döntő másik részvevője. A többi helyezést is ki kell játszani. Az utolsó – harmadik – körnek nagy
jelentősége lehet a helyosztásban. Az utolsó 3 helyezett a B-ben folytatja.
Az A zóna utolsó 3 helyezett a B osztályban folytatja.
A B zóna első 3 helyezett az A-ban folytatja. az utolsó 3 helyezett pedig a C-ben.

Az A-B Zónaversenyek lebonyolítása:
1 kör: sorsolás 2 kiemelttel
2. kör: 4 győztes és a 4 vesztes játszanak egymással saját águknak megfelelően
3. kör: A két győzelemmel rendelkező versenyzők játsszák a döntőt. Ők lesznek a verseny első 2
helyezettje. Marad még 4 versenyző 1 győzelemmel és két versenyző nulla győzelemmel. A 0
győzelemmel rendelkezők játszanak az elődöntő két vesztesével ügyelve, hogy a különböző ágról
érkezzenek a maradék két játékos (az első körben vesztes, második körben nyertes) pedig egymással
1-2. hely egyértelműen eldől. A többi 6 esetben a következőket kell sorrendben figyelembe venni:
győzelmek száma, frame arány, egymás elleni eredmény, a nagyobb break és végül a zóna ranglista
helyezés.
A mérkőzések időbeosztása és menete:
Az A és B zóna osztályban a mérkőzések 3 nyert frame-re mennek. Mindenkinek 3 mérkőzést kell
játszania. Amennyiben valamelyik versenyző nevezett, de késik, a versenyszabályzatban leírt módon
kell eljárni.
Amennyiben valaki egyáltalán nem tudott eljönni, akkor úgy kell tekinteni, hogy a mérkőzéseit
elvesztette 3-0 arányban és 0 pontot szerzett.

A „C” osztályú zónaverseny leírása
Miután kialakult a 12 fős mezőny, a versenyzőket a ranglista helyezése, játéktudása alapján 2 db 6 fős
zónába soroljuk. Ennek eldöntése a versenyigazgatóság feladata. A sorsolás a verseny előtt közvetlenül
történik. Az előre elkészített versenytáblába a különböző erőzónába véletlenszerűen kerülnek
besorsolásra a zóna játékosai. Az így kialakult versenybeosztással szemben a következő elveknek kell
érvényesülnie:
• Úgy kell a táblát összeállítani, hogy mindkét zónából két ellenféllel kelljen játszani.
A mérkőzések időbeosztása és menete:
A „C” zóna osztályban a mérkőzések 2 nyert frame-re mennek. Mindenkinek 4 mérkőzést kell játszania.
Amennyiben valamelyik versenyző nevezett, de késik, a versenyszabályzatban leírt módon kell eljárni.
Amennyiben nem jelenik egy versenyző, és a játékosok létszáma páratlan, a hiányzó versenyző
mérkőzései 0-2 eredménnyel kerülnek rögzítésre. Páros létszám esetén újra sorsolni kell a létszámnak
megfelelő táblázatban. A távolmaradó versenyző 0 pontot szerzett.

A „D” osztályú versenyek
A „D” osztályú versenyekre jelentkezők száma nincs meghatározva, ugyanakkor egy versenynapon nem
lehet nem 15 főnél több versenyző. Amennyiben zónaverseny típusú lebonyolítási rend van, akkor a
legjobb eredményt elérő 4 versenyző jut a C osztályba. Csoport verseny esetén a legjobb 4 csoportelső
vált zóna osztályt. 4-nél több és különböző létszámú csoport esetén az első helyezettek között a
zónaverseny után kialakult ranglista pontok döntenek arról, hogy melyik 4 versenyző folytatja a C zóna

osztályban a következő zónaversenyen. Amennyiben a C zóna osztályban indulási jogot nyert
versenyző nem vesz részt a versenyen és a D osztályban több, mint 4 csoport került kialakításra, akkor
a helyük megajánlható azoknak a csoportgyőzteseknek, akik eredetileg nem jutottak a C zóna
osztályba.
Ezeken a versenyeken mindenki egy napon (vagy szombaton vagy vasárnap) le tudja játszani a
mérkőzéseit, akár zóna vagy csoportverseny lesz. A „D” osztályú versenyeken azonban ez előre
kalkulálhatatlan jelentkezőszám miatt törekszenek a versenyrendezők a páros létszámú zónaversenyek
megrendezésére. Célunk, hogy minden versenyző 4 mérkőzést játsszon egy napon és ez alapján dőljön
el a szerzett pontok és esetleg a „C” osztályba jutás sorsa. A napi versenyzői létszám alapján vagy
zónaverseny kerül megrendezésre (maximum 12 fő esetén) vagy ennél több versenyző esetén
csoportmérkőzések is lehetnek. A verseny kiírásában minden esetben tartaléknap(ok) kerül kijelölésre.
A zónaversenyek esetén általánosságban fontos, hogy a napi versenyzőszám lehetőleg páros számú
legyen, csoportverseny esetén pedig lehetőleg azonos számú csoportok. Amennyiben a
versenyigazgatóság zónaverseny mellett dönt, akkor a versenyzőket véletlenszerűen soroljuk össze. 15
főnél magasabb számnál mindkét napon van verseny, de egy játékos csak egy nap játszik. A sorsolás a
verseny előtt közvetlenül történik. Időben közzétételre kerül, hogy melyik nap kinek kell játszania.
Az előre elkészített versenytáblába a versenyzők véletlenszerűen kerülnek besorsolásra:
Az „D” zóna osztályban a zónaverseny mérkőzései 2 frame-re mennek. Mindenkinek 4 mérkőzést kell
játszania. Amennyiben valamelyik versenyző nevezett, de késik, a versenyszabályzatban leírt módon
kell eljárni. Amennyiben nem jelenik meg minden játékos, de versenyzői létszám páros a helyszínen új
10-es, 8-as létszámú táblába sorsoljuk a versenyzőket. Páratlan létszám esetén a sorsolás páros táblára
történik és lesznek, akik játék nélküli győzelmet érnek el.
Zónaversenyek pontozása
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C-ben minden nyert meccs 40 pont, minden vesztett meccs 10 pont, minden nyert frame
vesztett meccs esetén további 10 pont
D-ben minden nyert frame 20 pont, vesztett meccs 10 pont

Kieséses nagypontszerző versenyek
A nagypontszerzőn mindig az aktuális ranglista alapján történik a kiemelés. A pontozás a hagyományos
pontrendszer alapján történik. A jelentkezők számától függően tartalék nap vagy tartalék helyszín

bevonása lehetséges. A nagypontszerző verseny döntői 4 nyert frame-re mennek. Az OB is
nagypontszerző verseny, amelyik dupla pontozással kerül lebonyolításra
Az aktuális ranglista 2022 végétől az elmúlt 12 hónap teljesítményét méri. A 12 hónappal korábbi
eredmények törlődnek.

Nagypontszerző versenyek pontozása változatlan marad.

A szakági elnökség a versenyrendszerben történő változtatás lehetőségét fenntartja!

Budapest, 2022. április
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