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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2017. 10. 29. (vasárnap) 1100 - 1500 óra 
Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Honvéd u. 70. (Pitvar Söröző) 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
 
 
A Pool Szakág elnöksége részéről megjelent: 
 Luca Gábor elnök 
 Békési László elnökségi tag 
 Novák Zoltán elnökségi tag 

 
Luca Gábor köszönti a megjelenteket és tájékoztat a napirendi pontokról, amelyet az elnökség tagjai egyhangú 
szavazattal jóváhagynak: 
 

 Beszámoló a 2017. év tevékenységeiről 
 Keidl Márton felkérése "játékos képviselőnek" 
 2018. évi Válogatott kerettagok megválasztása 
 2018. évi tervezet megvitatása 
 2018. évi versenynaptár megvitatása 
 2018. évi költségvetés megvitatása 
 2018. évi válogatott költségkeret jóváhagyása 
 Egyéb kérdések 

 

Luca Gábor megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes, azon 3 elnökségi tag megjelent. Tájékoztatja az 
elnökség tagjait, hogy a korábbi évhez hasonlóan idén is előkészítette a költségvetési, a versenynaptár és a 
szabályok/kiírások tervezeteit. Kéri az elnökség tagjait, hogy a napirendi pontokban, részletes megbeszélést 
követően hozzanak döntést, szavazzanak. Az elnök javasolja, hogy a meghozott döntéseket 30. napon belül a 
weboldalon részletesen közzéteszi. Az elnökség egyetért a javaslattal.  
 
Az elnökség dönt, hogy a meghozott határozatokat, külön "Határozatok" dokumentumban foglalva rögzíti és 
teszi közzé a szakág weboldalán, illetve küldi meg a szakág sportszervezeti vezetői részére. 
 
 
 
 
..................................................................................  ..................................................................................   .................................................................................. 

  Luca Gábor elnök   Békési László elnökségi tag   Novák Zoltán elnökségi tag 
 
 
 
Meghívott: 
 
 
 
.................................................................................. 

Keidl Márton 
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H A T Á R O Z A T O K 
 
Időpont:  2016. 09. 04. (vasárnap) 1100 óra 
Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Honvéd u. 70. (Pitvar Söröző) 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
A 2017. évi, rendelkezésre álló keretből a 2017.12.10. napon megrendezésre kerülő Mesterek Tornája 
versenyen az alábbi támogatások kerülnek kiosztásra: 
  
hely 221 000 Ft 

1. 50 000 Ft 

2. 35 000 Ft 

3. 20 000 Ft 

  20 000 Ft 

5. 12 000 Ft 

  12 000 Ft 

  12 000 Ft 

  12 000 Ft 

9. 6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

  6 000 Ft 

 
1/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
2018. évi költségek: 
 

Egyéni versenyengedély :   5.000 ft/év Bármelyik versenyre nevezési jogot biztosít 

Csapatbajnokság versenyengedély :   2.000 ft/év Csak CSB verseny indulásra jogosít 

Egyéni versenyengedély :   1.500 ft/verseny Bármelyik pontszerző versenyre egyszeri 
nevezési jogot biztosít 

Csapat nevezési díj : 15.000 ft/csapat Csak egy osztályos bajnokság indul 

Versenyenkénti nevezési díj :   4.000 Ft/fő Junioroknak díjmentes 

OPEN és Senior nevezési díj :   3.000 Ft/fő/verseny Junioroknak díjmentes 

 
 Féléves versenyengedély nem váltható 
 Ha valamelyik versenyző év közben kiváltja az éves versenyengedélyt, annak részére a korábban befizetett 

CSB és/vagy Egyéni versenyengedély díja beszámításra kerül 
 Egy versenyző sem fizethet be (saját nevére) 5.000 forintnál nagyobb összeget éves versenyengedélyre 

 
2/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
 
 
A 2018.évben a Csapat Bajnokság (CSB) egy osztályban kerül lebonyolításra. A nevező csapatok számától 1-2 
csoportba sorsolással. Visszaállításra kerülnek az úgynevezett CSB hétvégék, amely szombati-vasárnapi 
versenynapot tartalmaznak. 

 8 nevező csapatig / 1 csoport: őszi-tavaszi körmérkőzésekkel, amely alapján kialakul a végeredmény 
 9 nevező csapattól / 2 csoport: őszi-tavaszi körmérkőzésekkel, csoportonként az 1-2 helyezettek 

keresztbe játszás formában juthatnak a döntőbe 
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A Csapat Bajnokság támogatása: 
 I. hely  30.000 Ft/csapat 
 II. hely  20.000 Ft/csapat 
 III. hely  10.000 Ft/csapat (a III. hely kijátszásra kerül) 

 
Amennyiben csak csoportkörös csapatbajnokság indul (8 nevező csapatig) és pontegyenlőség alakul ki a 
dobogós helyeken, az alábbi számítások alapján kerül eldöntésre a kedvezményezett csapat: 

1) egymás elleni mérleg, beleértve a frame arányt 
2) frame arányok, egyenlőség esetén a több nyert frame 
3) amennyiben a fenti arányok megegyeznek, az érintett csapatoknak "helyosztó" mérkőzést kell játszania 

 
CSB mérkőzések menetrendje: 

1 versenyző 10-es játék 9 nyert frame 

1 versenyző 10-es játék 9 nyert frame 
1 versenyző 10-es játék 9 nyert frame 

1 versenyző 10-es játék 9 nyert frame 

1 versenyző 9-es játék 9 nyert frame 

1 versenyző 9-es játék 9 nyert frame 
1 versenyző 8-as játék 7 nyert frame 

1 versenyző 8-as játék 7 nyert frame 
Döntetlen esetén csapatonként 2 versenyző páros játékot játszik: 

Páros Játék 9-es játék 5 nyert frame 
Pontozás: 

 
 
 
 
 

A mérkőzések a tempó-lökést követően, váltott kezdéssel zajlanak. 
Egy versenyző nem játszhat ugyanazon a csapatbajnoki fordulón 8-as és 9-es játékot, vagyis csak az a versenyző 
duplázhat, aki az alapszakaszban legalább egy 10-es játékot játszott. 
 
3/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
 
CSB rájátszás esetén 1 darab 10-es játékkal kevesebbet kell játszani, hogy ne lehessen döntetlen eredmény. 
 
4/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Az egyéni és a csapatbajnoki mérkőzések is az EPBF által használt versenyszabályok alapján kerülnek 
megrendezésre. Amennyiben az EPBF közzétesz valamilyen változást, úgy a soron következő hazai versenyt is 
(a kihirdetést követően) ez alapján kell bonyolítani. 
 
5/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Válogatott versenyzők az aktuális ranglista alapján, támogatásuk a 2018. évre: 

 Felnőtt:  3 x 150.000 Ft (Szolnoki Olivér, Pieler Gergely, Keidl Márton) 
 Senior:   3 x 100.000 Ft (Tot Sándor + Senior összetett bajnok 1-2. helyezettek)  
A versenyzők a támogatást Eurotour fordulókra is felhasználhatják (kivéve: Tot Sándor) 

 
6/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 

Győztes  3 
 

pont 

Döntetlen 1   pont 

Rájátszás győztes 1   pont 

Vesztes 0 
 

pont 
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A 2018. évben az alábbi versenyek és módozatok kerülnek megrendezésre: 
3 
darab 

Pontszerző Verseny Csoportkör, csoportonként 1 kiemelt nincs pénzdíjazás 

3 
darab 

Országos Bajnokság Dupla KO, nincs kiemelt versenyző nincs pénzdíjazás 

1 
darab 

SZUPERKUPA 
Összes PSZ bevétel +300.000 
Ft támogatással 

2 napos verseny +32 helyezettnek 
nincs kiemelt versenyző 

2 nap összesített eredménye 
alapján 32 fő pénzdíjat kap 

1 
darab 

Mesterek Tornája +16 helyezettnek 
nincs kiemelt versenyző 

Bruttó pénzdíj: 220.000 Ft 
a 16 fő pénzdíjat kap 

2 
darab  

Senior verseny Egy hétvégén, szombat vasárnap 
42 éves vagy a feletti korú játékosoknak 

Versenyenként a nevezési díj +4 
helyezettnek elosztva 

1 
darab 

OPEN Bárki indulhat, nyílt verseny 100.000 Ft + nevezési díj a +16 
helyezettnek kiosztva 

 
7/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 

 
A SZUPERKUPA versenyre csak az kvalifikálhat, aki előtte 2018-ban legalább 4 darab felnőtt pontszerző 
versenyen részt vett. 
 
8/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat: 0   Tartózkodás:  0  
 
 
A versenyeken egységesen az alábbi frame számokat kell alkalmazni: 

PSZ + OB + Senior + SZUPERKUPA végig döntő 

   8-as játék   6 nyert frame   8 nyert frame 

   9-es játék   7 nyert frame   9 nyert frame 

 10-es játék   7 nyert frame   9 nyert frame 

 
Minden mérkőzésen váltott kezdés van érvényben. 
A Mesterek Tornája versenyen végig 8 nyert frame, 10-es játék van. 
Az OPEN versenyen végig Dupla KO, 7 nyert frame, 9-es játék van. 
 
9/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 

PSZ + OB 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 
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A 2017. évi ranglista pontoknál a 2018. évi pontszerző verseny pontjainak hozzáírását követően automatikusan 
törlésre kerülnek a 2017. év legrégebbi versenyeredményei. Így 2018. év végére már csak a módosított 
ranglista pontozás végeredménye alakul ki. 

10/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 

A Pool Szakág elnöksége a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a sportfegyelmi szabálysértések felülvizsgálatára 
és szankcionálására. Ezek mind a versenyek közbeni szabálytalanságok, zavarások, mind az etikai normák 
betartására vonatkozik. 

Az MBSZ Fegyelmi Szabályzata (2001) elavult, de annak alapján a szakág vezetése rövidesen kidolgozza és 
korszerűsíti az adott elvárásokhoz igazodó szabályzatot. A szabályzat a soron következő szakági közgyűlésen 
történő elfogadását követően azonnali hatályosul, amelyet a honlapon közzéteszünk. 

A mérkőzések közben szeszes italt fogyasztani lehetséges, azonban a mérkőzés alatt szigorúan tilos. A szabályt 
megsértő versenyző azonnali kizárással szankcionálható! 

11/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Fegyelmi rendre vonatkozó 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 a golyók újra állítását követően kell folytatni.  

 Amennyiben a telefon hangos csörgéssel szólal meg, -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt 
követően a mérkőzést a golyók újra állítását követően kell folytatni.  

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

 
 
12/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés)  
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 

A legjobb 4 versenyzőnek minden versenyen (kivéve: OPEN) meg kell várni az eredmény hirdetést és a serlegek 
átadását. Ennek elmulasztása esetén a kiírást megszegő versenyzőtől -15 ranglista pont levonásra kerül, a 
tárgyjutalomra viszont utólagosan is igényt tarthat. 

13/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 

A versenyekre a nevezési határidő meghosszabbodik szombat 12,00 óráig. 

14/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 

A 2018. évi versenyeket a Tájfun Biliárdszalonba szervezzük. A Senior hétvége helyszíne a Zalaegerszegi 
Legends Pub. Amennyiben szervezünk "Best of the East" versenyt, annak a Szegedi Vegas Pub ad otthont. 

15/2017.10.29.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   


