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A 2021 Magyar Pickleball Országos Bajnokság 

Versenykiírása 

 

Verseny célja 

Országos versenyrendszer működtetése a pickleball sportágban, melyek során országos 

bajnok és bajnoki helyezettek kihirdetése, melynek alapja: minél több pont gyűjtése a 

megrendezésre kerülő 4 forduló alkalmával. 

Verseny időpontjai, és helyszínei 

1. forduló: 2020.05.01. (szombat), Andocs (beltéri), 

2. forduló: 2020.05.15. (szombat), Marczibányi téri Sportcentrum – Budapest (kültéri), 

3. forduló: 2020.06.12. (szombat), Andocs (beltéri), 

4. forduló: 2020.08.28. (szombat), Marczibányi téri Sportcentrum – Budapest (kültéri) 

Verseny szervezője 

Fair-way Sportegyesület (1094 Budapest Ferenc tér 10. A. lh. 3/3.) 

Kontaktszemély: Bőhm Zoltán, +3630/458-12-31 

Versenybizottság 

Minden forduló egy kétfős versenybizottság felügyelete alatt zajlik, amely a verseny teljes 

időtartama alatt, illetve óvás esetén annak elbírálásáig gondoskodik arról, hogy a verseny az 

USAPA által közzétett és elfogadott szabályok (https://www.usapa.org/ifp-official-rules/), 

valamint jelen versenykiírás szerint bonyolódjanak.  

Verseny Kategóriái 

1. Női egyéni – Fél pályán kerül megrendezésre, 

2. Női páros – Egész pályán kerül megrendezésre, 

3. Férfi egyéni – Egész pályán kerül megrendezésre, 

4. Férfi páros – Egész pályán kerül megrendezésre (vegyes párosok, illetve női párosok is 
indulhatnak a férfi páros kategóriában), 

5. Vegyes páros – Egész pályán kerül megrendezésre (női párosok is indulhatnak a vegyes 
páros kategóriában), 

Nevezés, regisztráció 

A versenyre bármely 8. életévét betöltő játékos nevezhet. A versenyre bármely nemzetiségű 
játékos nevezhet, azonban magyar bajnok csak magyar nemzetiségű állampolgár lehet. 

Az Országos Bajnokság egyes fordulóira történő nevezés csak on-line a 
http://verseny.pickleball.hu/ oldalon az adatkezelési nyilatkozat, illetve felelősségi nyilatkozat 
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elfogadásával lehetséges. A jelentkezési határidőt a szervezők minden egyes forduló előtt külön 
teszik közre. 

A különböző fordulókra a játékosok különböző párokkal is nevezhetnek. Eredményük 
egyénileg kerül számításra. A részletes kalkuláció az értékelés módja című fejezetben található. 

A nevezési díj a nevezett kategóriák számától függően a következő: 

- egy kategória esetén: 3.000 Ft/fő/forduló, 
- két kategória esetén: 4.000 Ft/fő/forduló (pl: vegyes páros és férfi páros esetén), 
- három kategória esetén 4.500 Ft/fő/forduló (pl: egyéni, férfi és vegyes páros esetén). 
 

18 év alatti nevezők, valamint pickleball nagykövetek esetén a részvételi díjból 50% 
kedvezmény jár. 

Verseny elmaradása, illetve esőnap kijelölése esetén a szervezők kötelesek értesíteni a 
játékosokat legkésőbb a versenyt megelőző nap 12 óráig. 

Az eseményre történő helyszíni regisztráció, így a nevezési díj megfizetésének határideje a 
játékos első mérkőzésének kezdési időpontja. 

Az a játékos, aki ennek nem tesz eleget, nem vehet részt a versenyen. Abban az esetben, ha 
párosban is nevezett, de nem tett eleget kötelezettségének, úgy a teljes páros kerül kizárásra. 

Verseny menete 

1. Női egyéni kategória: 

A női egyéni kategória lebonyolítása fél pályán történik. 

2. Női páros kategória: 

A férfi egyéni kategória lebonyolítása egész pályán történik. 

3. Férfi egyéni kategória: 

A férfi egyéni kategória lebonyolítása egész pályán történik. 

4. Férfi páros kategória: 

A férfi páros kategória lebonyolítása egész pályán történik. 

5. Vegyes páros kategória: 

A vegyes páros kategória lebonyolítása egész pályán történik. 

 

Az egyes fordulók részletes menetrendjéről a szervezők a nevezők létszámának 
függvényében a fordulót megelőző napon döntenek és adnak tájékoztatást. 

Versenybíró 

A mérkőzések során külön játékvezető nem működik közre (elődöntők és döntők esetén ettől 
lehet eltérés), így kérjük, hogy a játékosok a fair-play, azaz a tiszta eszközökkel játszott 
mérkőzés és az ellenféllel/ellenfelekkel szemben tanúsított sportszerű magatartás szem előtt 
tartása mellett saját maguk bíráskodjanak. 
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Óvás 

Óvást csupán a verseny időtartama alatt lehet benyújtani a Versenybizottság felé. Óvást 
kizárólag az óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be. 

Az óvás díja 5.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást benyújtónak.  

Az óvást írásban kell benyújtani a versenybizottságnak, az óvási díj megfizetésével egyidejűleg. 
Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvást – külön vizsgálat nélkül – elutasítja a 
versenybizottság. 

Az Óvásról a Versenybizottságnak mihamarabb döntést kell hoznia, hogy zökkenőmentesen 
haladhasson tovább a verseny. 

 

Értékelés módja 

1. Női egyéni kategória: 

Minden forduló győztese 100 pontot kap. Az őt követő helyezések az előző helyezés 
pontjainak 92%-át teszi ki. Azaz a második helyezett 92 pontot, a harmadik a 92 pont 
92%-át, azaz 84,6 pontot kap és így tovább. Ennek megfelelően az első 10 helyezett az 
alábbi pontokban részesülhet. A további helyezettek ennek a 92%-os szabálynak 
megfelelően kapják a pontjaikat (tizedesre kerekítve). 

Helyezés Pont 

1. hely 100 

2. hely 92 

3. hely 84,6 

4. hely 77,9 

5. hely 71,6 

6. hely 65,9 

7. hely 60,6 

8. hely 55,8 

9. hely 51,3 

10. hely 47,2 

A Bajnokság sorrendjét a játékosok összpontszáma határozza meg, a legmagasabb 
összpontszámot elérő játékos lesz a Bajnokság győztese. A játékosok összpontszáma 
legjobb 3 eredményük összege lesz. Pontazonosság esetén első körben a több győzelem, 
annak egyezése esetén pedig a több jobb helyezés rangsorol. 

2. Férfi egyéni kategória: 

A férfi egyéni kategória pontozása megegyezik a női kategória pontozásával. 

3. Női páros kategória: 

A női páros fordulónkénti pontozása megegyezik az egyéni kategóriák pontozásával. 
Viszont mivel nem kötelező minden fordulóra ugyanazzal a párral nevezni, így a 
fordulónkénti pontokat a páros mindkét tagja megkapja (Azaz a győztes Játékos I-Játékos 
II páros mindkét tagja 100-100 ponttal gazdagodik). 
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A Bajnokság sorrendjét a játékosok összpontszáma határozza meg, a legmagasabb 
összpontszámot elérő játékos lesz a Bajnokság győztese. A játékosok összpontszáma 
legjobb 3 eredményük összege lesz. Pontazonosság esetén első körben a több győzelem, 
annak egyezése esetén pedig a több jobb helyezés rangsorol. 

Abban az esetben, ha a győztes nem minden fordulóban azonos párral nevezett, úgy a 
szervezők a kategórián belül díjazzák a legjobb „fix” párost is. 

4. Férfi páros kategória: 

A férfi páros kategória pontozása megegyezik a női páros kategória pontozásával. 

5. Vegyes páros kategória: 

A vegyes páros kategória pontozása megegyezik a női páros kategória pontozásával. 

Díjazás 

Minden egyes fordulóban valamennyi kategória győztese egyedi éremmel kerül díjazásra. 

A 4 fordulóból a legjobb 3 eredmény számít mindenkinél. Ennek a 3 eredménynek az 
összesített eredménye alapján magyar Bajnokot hirdetünk. A Bajnokokat kupa és egyéb 
tárgynyeremény díjazásban részesítik a szervezők. 

 

Egyéb rendelkezések 

A játékosok kötelesek betartani mind a rendező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén 
hatályos házirendet, valamint a mindenkor hatályban lévő jogszabályokat (különös tekintettel 
a COVID-19 vírus terjedésének megszűntetésére vonatkozó irányelveket). 

A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával 
versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint saját és 
sporttársaik testi épségét megóvni. 

A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást (pl. hangoskodás, kiabálás), amely más 
játékost a versenyzésben megzavarhat. 

A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, 
súlyosabb esetben kizárást vonhat maga után. A szankció kiszabására a 
versenybírók/versenybizottság jogosult. 

 

 

A szervezők a verseny teljes időtartama alatt a változtatás jogát fenntartják! 

 

Budapest, 2021.03.01. 


