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A Magyar Padel Szövetség (MAPASZ) versenyrendezési szabályzata

Bevezető

Jelen dokumentum célja, hogy szabályozza a MAPASZ által akkreditált padel versenyeket

Magyarországon. Hazánkban, a saját klubjában bárki rendezhet padel versenyt, azonban amennyiben

az adott klub szeretné, hogy az általa rendezett verseny MAPASZ által elismert legyen, meg kell

felelnie az ebben a dokumentumban lefektetett szabályoknak. 2022-től a MAPASZ versenyek

Hungarian Padel Tour néven szerepelnek a hivatalos versenynaptárban.

Mit nyújt a MAPASZ az általa akkreditált versenyek rendezőinek:

● Ingyenesen rendelkezésre bocsátja a RankedIn versenyrendező programot

● Hivatalos ranglista pontokat ad a nevező játékosoknak

● Meghirdeti a versenyeket a saját kommunikációs csatornáin (pl. weboldal, Facebook,

Instagram, RankedIn, direct mail stb.)

● Publikálja a verseny eredményeit a saját csatornáin

● Feldolgozza a ranglista pontokat

● Publikálja a ranglistát

● Anyagi támogatást nyújthat

● Versenyszervezési tanácsot ad

● Bírókat képez és kérés esetén szervez a versenyre

● Versenybírókat képez és kérés esetén szervez a versenyre

A MAPASZ elvárásai a verseny szervezőitől

Versenyszervezésre való jelentkezés

Minden versenyév előtt a MAPASZ november 15-ig meghirdeti az éves versenypályázatot, mely

tartalmazza a frissített versenyrendezési szabályzatot és az előzetes MAPASZ mesternaptárt. Ebben a

szövetség meghirdeti az általa rendezendő országos felnőtt, junior és veterán bajnokságokat, az

Európa- és Világbajnokságok dátumait, valamint az általa megpályázott és Magyarországon

rendezendő nemzetközi, profi versenyek időpontjait. Ezek a dátumok nem lesznek elérhetőek más,

MAPASZ által akkreditált versenyek számára. A MAPASZ az időpontok változásának a lehetőségét

fenntartja, de igyekszik a mesternaptárban foglalt időpontokat tartani az év folyamán.

November 1-től megnyílik a pályázati időszak a versenyek rendezésére, melynek a folyamata a

következő:

● MAPASZ október 31-ig publikálja a „alap-naptárát”, melyben szerepel minden Világ-, Európa-,

Magyar Bajnokság dátuma, egyéniben és párosban. Ebben a naptárban meg lesznek jelölve a

pályázható dátumok, melyre minden MAPASZ klubtag jelentkezhet hivatalos verseny

szervezésére. Minden pályázható dátumot csak egy versenyszervező nyerhet meg, elkerülve



azt, hogy egy időpontban több MAPASZ verseny konkuráljon egymással. Erre az adott

klubnak egy „versenyjelentkezési formanyomtatványt” (1. sz. melléklet) kell kitölteni és

aláírva, beszkennelve az urban@magyarpadel.hu email címre elküldeni legkésőbb december

1-ig. A MAPASZ minden decemberi elnökségi ülése folyamán elfogadja az éves

versenynaptárt és legkésőbb december 31-ig publikálja azt.

A MAPASZ minden negyedév végén frissíti az éves versenynaptárát. Minden naptárban lévő verseny

rendezője a negyedév utolsó hónapjának első napjáig meg kell, hogy erősítse az év hátralévő
versenyeinek rendezését egy emailben, valamint az új jelentkezőknek is addig le kell adniuk a

pályázatukat.

A Magyar Bajnokságok megrendezésére külön pályázatok kerülnek publikálásra, ahol az

infrastrukturális megfelelésen felül fontos döntési szempont lesz versenyrendezési díj, pénzdíj és

rendezési képesség is.

Infrastrukturális elvárások MAPASZ versenyekhez

1. Általános elvárások

A helyszínen legyen használható öltöző WC-vel és zuhanyzóval, legyen a nézőknek kényelmes helye,

rálátása a pályákra, baleset esetén telefonon elérhető azonnali orvosi segítség.

Minden versenyen szükség van egy versenybíróra, akit a verseny szervezője biztosít, aki kezeli a

táblákat, az játékrendet, vitás eseteket, felelős a verseny lebonyolításáért

Bírók részvétele nem kötelező a versenyeken, de ajánlott. Egyedül a Magyar Bajnokágon elvárt a

sétálóbíró az első fordulókban, a döntőkben a székbíró elvárás. A MAPASZ kizárólag az általa

akkreditált bíróképzéseken sikeresen elvégzett bírókat engedélyezi a versenyeken. A bírók óránkénti

díja 3,500 Ft.

A pályahasználati rendszabályokat, a felelős rendező személyét és elérhetőségeit, fedett csarnokban

lévő verseny esetén a menekülési útvonalakat, az orvosi segítség elérhetőségeit, a versenykiírást és a

játékrendet minden versenyen ki kell függeszteni, mindenki által jól látható helyre, és a verseny teljes

időtartama alatt ezt kint is kell tartani!

Minden felelősséget a szervezőnek kell vállalnia, írásban! Ez a jelentkezés feltétele!

A MAPASZ fenntartja a jogot, hogy a klubok infrastruktúráját auditálja és akkreditálja

versenyrendezési szempontból. Ameddig ez nem történik meg, a klubnak kell egy nyilatkozatot kiadni

a követelményekkel kapcsolatban (2 sz. melléklet)

2. Követelmények Magyar Bajnokságok rendezésére

Magyar Országos Bajnokságot a szövetség évente kétszer ír ki és rendez meg – egyszer a téli és

egyszer a nyári időszakban. A követelmény itt minimum 3db szabvány pálya, melyre vonatkozó adatok

a FEPA dokumentumtárában megtalálhatóak és jelen dokumentum alján csatolva vannak. Ezek a

pályák 10X20m alapterületű, min 10 mm vastag üveg hátsó és oldalfalakkal rendelkeznek, melyek

oldalát a háló mellett 3 méter magas fal vagy kerítés, valamint hátul 4 méter magas fal és kerítés
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határolja. A háló magassága mindenhol 88 cm, míg a játékterületet homokkal szórt műfű fedi

tetszőleges színben. A 4 db szervaudvar 6,95m x 5m méretű. A szabványt a lenti ábra szemlélteti:

Több mint 3 db rendelkezésre álló szabványpálya előny. Társrendezés lehetséges, amennyiben a

pályák nincsennek egymástól több mint 10 km távolságra. Az elérhető fedett pályák száma eső esetén

szintén előnyt jelentenek.

Fedett pálya esetén a tető minimum 7.5 méter magas kell, hogy legyen.

3. Követelmények Gold és Silver versenyek rendezésére (a kategóriák definíciója az 5. oldalon

megtalálható)

Minimum 2db szabvány pálya, melyre vonatkozó adatok a FEPA dokumentumtárában megtalálhatóak

és jelen dokumentum alján csatolva vannak. Ezek a pályák 10X20m alapterületű, beton- vagy min 10

mm vastag üveg- hátsó és oldalfalakkal rendelkeznek, melyek oldalát a háló mellett 3 méter magas fal

vagy kerítés, valamint hátul 4 méter magas fal és kerítés határolja. A háló magassága mindenhol 88

cm, míg a játékterületet homokkal szórt műfű fedi tetszőleges színben. A 4 db szervaudvar 6,95m x

5m méretű.

Fedett pálya esetén a tető minimum 6.5 méter magas kell, hogy legyen

4. Követelmények Bronze és Réz versenyek rendezésére

Minimum 1db szabvány pálya, melyre vonatkozó adatok a FEPA dokumentumtárában megtalálhatóak

és jelen dokumentum alján csatolva vannak. Ezek a pályák 10X20m alapterületű, beton- vagy min 10

mm vastag üveg- vagy fa- hátsó és oldalfalakkal rendelkeznek, amelyek oldalát a háló mellett 3 méter

magas fal vagy kerítés, valamint hátul 4 méter magas fal és kerítés határolja. A háló magassága

mindenhol 88 cm, míg a játékterületet homokkal szórt műfű fedi tetszőleges színben. A 4 db

szervaudvar 6,95m x 5m méretű.

Fedett pálya esetén a tető minimum 5.5 méter magas kell, hogy legyen



Versenyrendezési díj

A versenyrendezési díj 100,000 Ft/verseny. Ez a bevétel finanszírozza részben a szövetség működését,

stábjának fizetését és az összes szolgáltatást, amit a MAPASZ a verseny szervezőjének végez.

A versenyrendezési díj ütemezése a következő:

Előleg: 50,000 Ft. A verseny jelentkezési lap elküldésével együtt fizeti ki a versenyrendezési díjat a

versenyrendező, ezáltal jogosult a bekerülni a versenynaptárba

Végszámla: 50,000 Ft, amelyet öt munkanappal a verseny befejezése után kell befizetni a MAPASZ

bankszámlájára. Ez feltétele annak, hogy a versenyen elért eredmények publikálásra kerüljenek és a

versenyzők megkapják a ranglista pontokat.

A Magyar Bajnokság szervezése minimum 250,000 Ft versenyszervezői díj megfizetését írja elő, de

rendező pályázhat magasabb rendezői díjjal, mely növeli az esélyét a verseny megrendezésére.

A versenyrendező felelős a MAPASZ versenyrendezési szabályzatának betartásáért. Amennyiben ez

nem valósul meg a MAPASZ fenntartja a jogot, hogy ne járuljon hozzá a MAPASZ pontok kiosztásához

az adott versenyen indulóknak.

Pénzdíj, díjazás

A MAPASZ a pénzdíj kiosztásának lehetőségét fenntartja a felnőtt Magyar Bajnokságokra. Az Magyar

Bajnokság pályázatában lehetőség van pénzdíjat is ajánlani, ami a MAPASZ támogatást kiegészítheti.

Egyéb versenyeken a szervezők döntése, hogy ajánlanak-e pénzdíjat (készpénz, átutalás), de az

kizárólag a Gold versenyeken adható.

A pénzdíj kifizetésének minden aspektusa teljes mértékben a szervezőt terheli.

Minden verseny minden számában elvárás az első 3 helyezett (első 4, ha nem játsszák ki a 3. helyet)

díjazása éremmel. Kupák és egyéb ajándékok javasoltak, de nem kötelező tételek.

Versenykiírás

A verseny rendezője köteles a verseny lebonyolítását megelőző legalább 30 nappal versenykiírást

készíteni, és az MAPASZ-nak e-mailen elküldeni.

A versenykiírásnak tartalmaznia kell: A) A felelős szervező nevét és elérhetőségeit (jogi személy

esetén meg kell adni az őt képviselő felelős természetes személy adatait is!) B) a verseny célját C) a

verseny időpontját és helyét D) a nevezési határidőt E) a sorsolás helyét és időpontját F) a

megrendezésre kerülő versenyszámokat G) a lebonyolítás formáját H) a nevezési díjak összegét I) a

versenybíróság összetételét J) a Versenyt levezető bírók (VLB) személyét, amennyiben lesznek bírók,

K) a kiemelés rendjét L) a versenyen használt labda márkajelzését M), az ügyeletes orvos

elérhetőségét N) a díjazást.

Játékosok nevezésének szabályzása

A Hungarian Padel Tour felnőtt versenyeken kizárólag érvényes MAPASZ tagságival indulhatnak

játékosok. Az éves tagsági díj 6,000 Ft, amely tartalmaz egy a sporttörvénynek megfelelő alap

biztosítást.



Elvárás ezen felül, hogy a nevezők vagy 12 hónapnál nem régebbi (18 év alattiak esetében 6 hónapnál

nem régebbi) sportorvosi engedéllyel (˝versenyezhet˝) rendelkezzenek, vagy a verseny előtt a

helyszínen írjanak alá egy dokumentumot, amelyben nyilatkoznak, hogy saját felelősségükre

versenyeznek. (5.sz melléklet) A versenyen azok indulhatnak, akik a RankedIn rendszerben neveztek, a

helyszínen befizették a nevezési díjat, érvényes MAPASZ tagságival rendelkeznek, sportorvosi

engedéllyel rendelkeznek vagy felelősségvállalási nyilatkozat írnak alá.

Amennyiben a fenti elvárásoknak megfelelnek, bármilyen nemzetiségű játékos elindulhat a Hungarian

Padel Tour versenyein

A MAPASZ tudásszint alapján verseny kategóriákat állít fel:

Angol nemesfém neveket használ a kategóriák megkülönböztetésére:

Gold versenyre nevezett párok ranglista átlaga 1.-20. között legyen (pl a 10. és 30. átlaga 20, így a 30.

is tud indulni.)

Silver versenyre nevezett párok ranglista átlaga 21.-60.

Bronz versenyre nevezett párok ranglista átlaga 61.-120. 

Réz versenyre nevezett párok ranglista átlaga meghaladja 121. helyet

Minden páros nevezhet egy kategóriával felfelé, de lefelé ez nem megengedett. Pl. egy Silver

kategóriájú páros indulhat Goldban, de Gold kategóriájú páros nem indulhat Silverben.

A verseny nevezési határideje pillanatában az aktuális ranglistát kell figyelembe venni.

Külföldi versenyzők az adott verseny főtábláján indulhatnak (1) szabad kártyával, (2) APT, WPT

ponttal, illetve (3) amennyiben nincs megtelve a tábla. Ha nem férnek fel a főtáblára, akkor a

selejtezőben indulhatnak, amennyiben ez megrendezésre kerül. Egy APT vagy WPT pont 500 MAPASZ

pontnak minősül, de csak olyan játékos esetében, akinek nincs MAPASZ pontja

Nevezési határidő a verseny előtti szerda 14 óra, a táblát csütörtökön estig, játékrendet legkésőbb

péntek délig kell publikálni

A Gold, Silver, Bronze és Réz kategóriában indulhatnak női párok, férfi párok és vegyesen nők

férfiakkal.

Az alábbi elvek alapján alakítottuk ki a kategóriákat:

● Tömegbázis növelése: Lehetővé tenni, hogy minél többen indulhassanak akár több

kategóriában

● Maximális integráció: mindenkit be kell tudni fogadni a versenyekre

o Versenyszámokat úgy alakítani, hogy ranglistától, kortól és nemtől függetlenül egy

versenyző legalább két számban indulhasson (amennyiben több versenyszám van egy

tudásszinten belül)

o Minden versenyen lehessen férfi/férfi – nő/nő – nő/férfi felállásban indulni

● Flexibilitás: versenyszervező infrastruktúrájához és kapacitásához igazítani a versenyek

méretét



o A szervező saját döntése, hogy az adott MAPASZ versenystruktúrák közül melyik

keretet alkalmazza. Minden versenyen kötelező legalább 3 versenyszámot indítani.

Amennyiben nincs elég jelentkező, versenyszám törlése elfogadható.

o Minél magasabb besorolású egy verseny annál inkább törekedni kell, hogy legyen

férfi, női és vegyespáros verseny szintek szerint.

o A MAPASZ ranglista bontása férfi, női és vegyes ranglistából áll. Abban az esetben, ha

egy versenyben vegyesen lehet részt venni (ffi párok, női párok és vegyes párok)

akkor a megszerzett pont ezekhez a kategóriákhoz vonatkozó ranglistához adnak

pontot.

o Amennyiben rendezésre kerül vegyes páros kategória, úgy a többi kategóriában csak

azonos nemű párok szerepelnek

● Magyar bajnokság külön kategória, mely Magyarország legjobb férfi, női és vegyespárosát

koronázzák, itt csakis Gold kategóriában lesznek nem szerinti elosztásban férfi, női és vegyes.

A Hungarian Padel Tour-on a versenyrendező kapacitásán múlik hány versenyszámot tud indítani. A

legnagyobb versenyeken mind a három nemi elosztásban (férfi, női, vegyes) lehet szabadon választott

kategóriákban (Gold és/vagy Silver és/vagy Bronze és/vagy Réz) versenyt indítani. Kisebb HPT

versenyeken, amennyiben csak két nemi elosztásra van lehetőség, akkor a férfi és női párosok

nevezhetnek együtt a kategória szintekben, valamint a második nemi elosztás a vegyes páros verseny

lesz. Amennyiben csak egy nemi kategóriát tud egy adott verseny megrendezni, akkor a különböző
tudásszintekre egyaránt nevezhetnek női-, férfi- és vegyespárosok. Az érthetőség kedvéért az alábbi

táblázatban foglaltuk a nevezési kategóriákat össze (MAPASZ versenystruktúrák):

A junior versenyeket 2023-ban U12/U14/U16/U18 fiú és lány kategóriákban rendezi meg a szövetség.

A Magyar Bajnokságban csak magyar állampolgársággal rendelkező játékosok indulhatnak.

A veterán versenyeket 2023-ban két korosztályban indítjuk, méghozzá 40+ és 50+ kategóriákban.

A MAPASZ-nak minden versenyszámban joga van 2 db szabadkártyához, míg a szervező 1 db

szabadkártyával rendelkezik. A Magyar Bajnokságon a MAPASZ 2 db szabadkártyával rendelkezik.

Nevezési díjak/játékos

A nevezési díjat a versenyrendező állapítja meg.

Sorsolás



A sorsolás időpontja és helyszíne része a versenykiírásnak, és bármelyik nevező által látogatható. A

magyar bajnokságra és a csapatbajnokságokra a sorsolást kötelező a MAPASZ Facebook oldalán

élőben közvetíteni, a többi verseny esetén javasolt.

Kiemelések

A kiemeléseket a páros rangsorának összege alapján vannak meghatározva; például a legalacsonyabb

ranglista összeggel rendelkező páros az első kiemelt

A kiemelések rendje:

A. 32-es tábla esetén 8 kiemelt, az első kettő a tábla tetején és alján, a 3-4, és az 5-8 helyek

sorsolással az alábbiak szerint:

B. 16-os tábla esetén 4 kiemelt, az első kettő a tábla tetején és alján, a 3-4 helyek sorsolással



C. 8-as tábla esetén 2 kiemelt az első kettő a tábla tetején és alján

Abban az esetben, ha a nevezők száma kevesebb, mint amennyi hely a táblán van, az erőnyerő (bye)

helyek kiosztása a kiemelések erősorrendjében történik.

d, Csoportmérkőzések esetén minden csoportban csak egy kiemelt lesz, a MAPASZ rangsor szerint a

legkisebb rangsor összeggel rendelkező párok.

A versenyek technikai lebonyolítása

Minden esetben a verseny rendezésének a felelőssége a rendezőé.

Általános szabályok

Az a pár, aki egy mérkőzést a befejezés előtt felad, az adott versenyszámban nem játszhat tovább.

Sorsolás elkészülte utáni lemondás esetén a nevezési díj befizetése kötelező, kivéve, ha egy másik

játékos helyettesíti a lemondó felet a meccs kiírt kezdetéig. A beugró játékos ranglistája a kiemelési

sorrendet nem változtathatja meg.

Magyar Bajnokság

A verseny mindig egyenes kieséses rendszerben bonyolítjuk, a vigaszág opcionális. A főtábla

maximum 24-es, az első 8 kiemelt erőnyerő. Amennyiben több nevező van, mint 24 pár, selejtezőt

kell rendezni. Minden mérkőzés 2 nyert szett, no ad game-ekkel. No ad azt jelenti 40 egyenlőnél

döntő pontot játszanak a párok. A versenyt úgy kell lebonyolítani, hogy egy adott versenyszámban

naponta maximum 2 mérkőzést kelljen egy párnak játszani, így a nevezések számától függően több

napon át rendezhető meg a magyar bajnokság. Az OB versenyszámok felnőttben, veteránban 40+ és

50+, juniorban U12/U14/U16/U18 lesznek megrendezve, minden korosztályban férfi, női, vegyes

számokban, amennyiben legalább 3 páros jelentkezik az adott versenyszámra.

Csapatbajnokság

A Csapatbajnokságokat az alábbi rendszerben bonyolítjuk. Minden csapat minimum 6 maximum 10

játékost nevezhet. A csapatokban bármennyi magyar állampolgár, valamint magyarországi lakcímmel

rendelkező külföldi állampolgár játszhat, azonban meccsenként csak egy külföldi állampolgár játékos

léphet pályára, amennyiben szabályszerűen van nevezve.

A csapatok nevezését minden forduló előtt 1 hónappal le kell adni. Évente egy játékos csak egy

csapatban lehet leigazolva. Igazolni bármikor lehet játékost, átigazolni kizárólag a decemberi (dec 1-

31) átigazolási időszakban. Az igazolási díj játékosonként 10,000 Ft, az átigazolási díj 15,000 Ft,

melyeket az igazolások után 1 héttel a klubok kötelesek befizetni a MAPASZ bankszámlaszámára. A

csapatok csakis érvényes igazolással játszó játékossal állhatnak ki.

A 2023-as szezonban az Országos Csapatbajnokság két fázisból áll: egyfordulós teljes körmérkőzésből

és rájátszásból. A pályaválasztás is sorsolásra kerül, a pályaválasztó minimum két pályán látja

vendégül az ellenfelet és állja a felmerülő költségeket.



4 csapat jut a 2023.12.09-10.-én megrendezésre kerülő rájátszásba, ahol sorsolás után az 1-2. és 3-4.

helyezettek szombaton elődöntőket játszanak, vasárnap pedig a vesztesek a 3. helyért, a győztesek a

bajnoki címért vívnak csatát. Minimum 7 csapat részvétele esetén alsóházi rájátszás is lesz.

Egy csapat mérkőzés 3 pár teljes körmérkőzéséből, azaz 9 meccsből áll. Minde meccs pro szett (9

game-es szett, 9:9-nél sztenderd tie-break) minden game no ad.

A körmérkőzéses szakaszban körbeverés esetén az következő szempontok alapján határozzuk meg a

végső sorrendet: (1) nyert meccsek, (2) nyert-vesztett szettek aránya, (3) nyert-vesztett game-ek

aránya (4) továbbra is döntetlenre állók egymás elleni eredménye (5) sorsolás

Minden egyesület több csapatot nevezhet.

Hungarian Padel Tour

Az alábbi lebonyolítási szabályok minden versenyszámra vonatkoznak.

- 3 csapat nevezett: körmérkőzés

- 4 csapat nevezett: körmérkőzés

- 5 csapat nevezett: körmérkőzés

- 6-7 csapat nevezett: két csoportban körmérkőzés (3/3 vagy 3/4), 2 kiemelt. A rájátszásban a

csoportelsők játsszák ki az 1.-2. helyet, a csoportmásodikak a 3.- 4. helyet, a

csoportharmadikak az 5.-6. helyet, míg a csoportnegyedik nem játszik rájátszást

- 8 csapat nevezett: két csoportban körmérkőzés (4/4), 2 kiemelt. A rájátszásban a csoportelsők

játsszák ki az 1-2. helyet, a csoportmásodikak a 3-4. helyet, a csoportharmadikak az 5-6.

helyet, míg a csoportnegyedik játsszák ki a 7-8. helyeket

- 9 csapat nevezett: három csoportban körmérkőzés (3/3/3), 3 kiemelt. A rájátszásban a

csoportelsők játszanak az 1-3. helyért, a csoportmásodikok a 4-6. helyért, míg a

csoportharmadikok a 7-9. helyért játszanak

- 10-16 csapat között egyenes kieséses 16-os táblák 4 kiemelttel, vigaszággal, nem feltétlenül

minden pozíciót kijátszva

- 16 csapat fölött egyenes kieséses táblák 4 kiemelttel, 20 pár felett 8 kiemelttel, vigaszággal,

nem feltétlenül minden pozíciót kijátszva

- A mérkőzések formátuma vagy 2 nyert szett, döntő szett supertiebreak (10-es tie break),

minden game no ad vagy pro szett (9 game-es szett, 9:9-nél sztenderd tie-break) minden

game no ad, elődöntők és döntő ajánlott formátuma 2 nyert szett, döntő szett supertiebreak

(10-es tie break)

- Gold versenyszámban elődöntő és döntő formátuma mindig 2 nyert szett, döntő szett

supertiebreak (10-es tie break)

-

- A csoportokban körbeverés esetén az következő szempontok alapján határozzuk meg a végső
sorrendet: (1) nyert meccsek, (2) nyert-vesztett szettek különbsége, (3) nyert-vesztett

game-ek különbsége, (4) továbbra is döntetlenre állók egymás elleni eredménye (5) sorsolás

Ranglista



A magyar padel ranglistát a RankedIn applikáció kezeli az alábbi linken:

https://rankedin.com/en/ranking/2375/mapasz?rankingType=3&ageGroup=82&week=1&year=2022

A MAPASZ ranglista pontrendszer a 6. mellékletben található.

2023-tól új MAPASZ ranglista pontrendszer lép életbe.

Adott versenyszám nyeretlen párjai az adott kategória pont táblázatának 32. helyért járó pontszámát
kapják.

2023-tól a mindenkori utolsó 12 hónap legjobb 10 versenyét számítjuk be minden versenyzőnknek

Amennyiben egy pár verseny közben visszalép, akkor nem jogosult MAPASZ pontot szerezni, valamint

amennyiben a főtábláról lép vissza, akkor a pénzdíját sem veheti fel.

Játékszabály

A mindenkori érvényben lévő Nemzetközi Padel Szövetség által jegyzett padel szabályzatot a

követendő keret. Ennek angol verziója az alábbi linken megtalálható:

file:///C:/Users/Peter%20Kerekes/Downloads/rules-of-padel-fip-2021-final-portada.pdf

Minden versenyen szükség van egy versenybíróra, aki kezeli a táblákat, az időbeosztásokat, vitás

eseteket, felelős a verseny lebonyolításáért

Bírók nem kötelezőek a versenyeken, de ajánlottak. Egyedül a Magyar Bajnokágon elvárt a sétálóbíró

az első fordulókban, de a döntőkben a székbíró elvárás. A bírók csakis a MAPASZ által szankcionált

bíróképzést sikeresen elvégzett bírókat engedélyez. A bírók óránkénti díja 3,500 Ft.

A játékosoknak lehetősége van panaszt tenni szabályzattal kapcsolatos ügyekben a MAPASZ

fellebbviteli bizottságánál, melyet a MAPASZ köteles a panasztétel után maximum 30 nappal

megvitatni és határozatot hozni.

Fegyelmi témákban feljelentést tehetnek a MAPASZ-nak a szervezők, játékosok, versenybírók és bírók

a MAPASZ fegyelmi bizottságánál, melyet a MAPASZ köteles a panasztétel után maximum 30 nappal

megvitatni és határozatot hozni.

A MAPASZ fenntartja a jogot, hogy egy adott versenyszámban csak akkor adjon ranglista pontokat, ha

a versenyrendezési szabályzat megfelelően lett alkalmazva.

Szponzorok

MAPASZ fenntartja jogát, hogy saját szponzorainak logóját kihelyeztesse a versenyek helyszínére.

Ezektől a szponzoroktól származó bevételek a MAPASZ éves költségvetésének alapvető bevételeinek

forrása. Ezeket a bevételeket a MAPASZ a sportág fejlesztésére fogja fordítani.

A MAPASZ szponzorainak minimum megjelenése: a verseny online beharangozójában logo a verseny

kiíráson, 2 db zászló a versenyrendezés központi helyén, 2 db 3X2m molinó a centerpálya mindkét

hátsó üveg feletti rácsán, kívülről rögzítve, valamint egy „photocall tábla” melyet a díjátadáskor

kötelező használni.

https://rankedin.com/en/ranking/2375/mapasz?rankingType=3&ageGroup=82&week=1&year=2022


Amennyiben egy saját szponzor versenytársa a MAPASZ megjelenítendő szponzorával, akkor a

MAPASZ szponzor élvez kizárólagosságot, pl. nem jelenhet meg a rendező saját szponzora.

A versenyrendező jogosult saját szponzorait megjelentetni a versenyen, valamint az innen származó

bevételeket teljes mértékben saját maga rendelkezik.

Eredmények feldolgozása, publikálása és ranglista kezelése

A versenybíró feladata a RankedIn applikációt valós időben frissíteni, de legkésőbb egy adott verseny

végén minden eredményt beírni.

MAPASZ a RankedIn csapattal vállalja, hogy a versenyt követő legkésőbb 5 munkanap elteltével frissíti

a ranglistát, amennyiben a versenyrendezési díj végszámláját is kiegyenlítette a verseny rendezője. A

ranglistapontok a MAPASZ weboldalán megtalálható ranglistapont táblázata alapján kerülnek

kiosztásra

MAPASZ vállalja, hogy legkésőbb 5 munkanap elteltével a verseny eredményeit publikálja saját

kommunikációs csatornáin, minimum a magyarpadel.hu és a MAPASZ Facebook oldalán. A verseny

szervezője vállalja, hogy a RankedIn kitöltése mellett küld egy rövid szöveges beszámolót képekkel

és/vagy videóanyaggal a MAPASZ főtitkár email címére .

Jelen dokumentum érvényes 2023 Január 1-től a következő módosításig


