
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Pool Szakág 2022. február 21. napján, „videokonferencia”, 19:00 órai kezdettel megtartott elnökségi üléséről. 
 
Az elnökségi ülésre meghívást kapott Bálint Péter (SZBSE elnök) a szegedi pontszerző versenyek versenyigazgatója. 
Az ülésen több kérdés, alapos megvitatásra és elemzésre került, amelyek alapján az alábbi döntések születtek: 
 

1/2022. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 
A Pool Szakág vezetőségének döntése értelmében a "B-Liga" versenyeket érdektelenség miatt megszüntetjük! 
 
Indoklás: 
A szakág elnöksége a versenysorozattal kapcsolatos kérdések megvitatásához bevonta a versenyhelyszínek vezetőit, 
versenyigazgatóit. Minden helyszínről szinte azonos visszajelzés érkezett, amely szerint Budapest, Szeged, Pécs és 
alkalmanként Zalaegerszeg helyszíneken olyan mennyiségű és minőségű amatőr kategóriás (B-ligás) versenyek kerülnek 
folyamatosan szervezésre, amelyek kielégítik a játékosok ilyen típusú versenyeken történő részvételének igényét. Ezek a 
versenyek mellett gyakorlatilag értelmetlen és teljesen gazdaságtalan a szakági B-Liga versenyek működtetése. A 2022. évi 
első fordulóra az összes helyszínen eddig 16 nevezés érkezett és esélytelennek tartjuk, hogy ez a résztvevőszám 
sokszorozódna. Ezért, ez a sorozat végleg törlésre kerül. 
 
Ezzel párhuzamosan szintén megállapodás született arról, hogy a jövő évben a felszabaduló versenyhétvégék miatt már 2 
"OPEN" verseny szervezésére is lehetőség nyílik. Ezen felül - amennyiben igény nyílik rá - a szakág vezetése és a versenyek 
szervezői nyitottak egy összevont amatőr országos verseny szervezésére is. 
 

2/2022. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 
A Mesterek Tornája kiírását újra gondoltuk, amely értelmében a versenyre meghívott nyolc versenyző: mindenki-
mindenkivel játszik. A legjobb négy versenyző tovább jut. Az első a negyedikkel, a második a harmadik helyezettel fog 
játszani elődöntőt és a végén a döntő után alakul ki a végső sorrend. Ezzel egy időben a verseny díjazását megemeltük, amely 
300.000 Ft-ról 360.000 Ft-ra emelkedett. 
 

3/2022. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 
Az elnökség döntött, hogy a jövőben a díjátadó gálákat az éves közgyűlés időpontjára szervezzük. Ennek következő 
időpontja: 2023 január 14-e (vasárnap). Erre meghívjuk az éves versenyek helyezettjeit és az egyesületek vezetőit. Egy 
ebéddel egybekötött ünnepélyes díjátadót szervezünk, amely a 2022-es évben már nagyon jó visszajelzéseket kapott a klub 
vezetőktől és a versenyzőktől egyaránt. 
 

4/2022. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 
Az elnökség Bálint Péterrel együtt alaposan megvitatta annak lehetőségét, hogy a pontszerző versenyeket lehetséges-e egy 
nap alatt megszervezni? Elemeztük, illetve modelleztük a versenyek lebonyolíthatóságát és megállapítást nyert, hogy a 
versenyeket minden helyszínen maximum 40 fő alatt az eredetileg kiírt (tehát nem az emelt frame számmal) lehet 
leszervezni. Azonban ezek a versenyek kizárólag úgy szervezhetők le, hogy 18-19 óra utáni időpontokra asztal bérleti díjakat 
kell fizetnünk a termekben, amelyek 1800-2200 Ft/asztal/óra összegeket jelentenének. Bár a szakág tudná vállalni a plusz 
költségeket, abban az elnökségi ülés résztvevői egyértelműen és egyhangúan egyetértettek, hogy az esti vendégforgalom 
nagyon zavarná a biliárd versenyek elődöntőjének, döntőinek csendes és nyugodt lebonyolítását. Ez biztosan a teljesítmény 
és a minőség rovására is menne. Éppen ezért azt a döntést hoztuk, hogy a versenyeket a kis létszám esetén (ha este 19:00 
óra időtartamig le tudjuk szervezni) akkor leszervezzük. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben emelt frame 
számokkal, de csak este 18-19 óráig szervezzük le a versenyeket, amit vasárnap folytatunk! Viszont minden esetben és 
minden helyszínen vasárnap a legjobb 8 versenyzőtől kell folytatni a küzdelmeket. Ebben a döntésben jelentős szerepet 
játszott a helyszínek üzemeltetőivel történő előzetes egyeztetés is, amely a vendégforgalomra tekintettel túl sok pozitívumot 
nem hozott részünkre. 
 
Bízunk abban, hogy azok a játékosok/versenyzők, akik a biliárd sportot komolyabban: „versenyszinten” űzik vagy 
érdeklődnek ez iránt, azok továbbra is részt vesznek a versenyeken és minél nagyobb létszámmal tudjuk ezeket a 
versenyeket lebonyolítani a jövőben. A B-ligás versenyzőknek pedig a fentebb említett indokok alapján nincs értelme külön 
sorozatot szervezni, ami egyebek közt gazdasági megfontolásból sem indokolt. Az „amatőr” osztályban, a játékosok részére 
számtalan verseny lehetőséget biztosítanak a verseny helyszínek mindenhol. 
 

5/2022. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 
A vezetőség egyeztetett arról, hogy a minél egyszerűbb és érthetőbb kommunikációk érdekében további fejlesztéseket 
végzünk el, amelyek a jövőben kiterjedhetnek akár folyamatos riport műsorok, hírközlések és egyéb kapcsolattartásra útján. 
Ehhez, illetve ezeknek a média lehetőségeknek a megszervezésére és kidolgozására az elnökség Petre Gábor illetve Bálint 
Pétert vezetőket kérte fel illetve bízta meg. 


