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A szabályzat célja 

 

 

A szabályzat célja, hogy objektív, a teljesítményeket számszerűsítő segítséget adjon a lábtoll-

labda versenyzők eredményességének értékeléséhez, a kitüntető címek és a minősítések 

odaítéléséhez. 

 

1.§ 

 

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség kitüntető címei 

 

a)  Az év férfi, ill. az év női lábtoll-labdázója 

b) Az év legjobb szenior férfi, ill. az év legjobb szenior női lábtoll-labdázója 

c) Az év legjobb ifjúsági férfi, ill. az év legjobb ifjúsági női lábtoll-labdázója 

d) Az év legjobb serdülő fiú, ill. az év legjobb serdülő leány lábtoll-labdázója 

e) Az év legjobb gyermek fiú, ill. az év legjobb gyermek leány lábtoll-labdázója 

 

 

2.§ 

A kitüntető címek elnyeréséhez figyelembe vehető versenyek 

 

1. A kitüntető címek elnyeréséhez minden olyan verseny eredményét figyelembe kell venni, 

amely szerepel a Magyar Lábtoll-labda Szövetség versenynaptárában, amelyet mindenki 

számára meghirdettek, és amely mindenki számára elérhető.  

a) országos bajnokságok 

b) Nyílt Magyar Nemzetközi Bajnokság (Hungarian Open) 

c) ranglista versenyek 

d) Európa-bajnokság 

e) világbajnokság 

2. A figyelembe vehető versenyek megkülönböztetően, vastagon szedve szerepelnek a 

Magyar Lábtoll-labda Szövetség versenynaptárában. 

3. Az értéklehetőség érdekében minden korcsoportban évente minimum két versenyt kell 

rendezni.  

 

 

3.§ 

A kitüntető címek elnyeréséhez nem figyelembe vehető versenyek 

 

1. A kitüntető címek elnyeréséhez nem vehetők figyelembe azok a versenyek, amelyet nem 

mindenki számára hirdettek meg és nem mindenki számára elérhetőek. 

a) egyesületi bajnokságok 

b) házibajnokságok 

c) városi, körzeti, megyei bajnokságok, versenyek 

d) diákolimpiai versenyek 

e) szabadidős versenynek 

f) nemzetközi versenyek 

 



 

 

 

 

4.§ 

A versenyek pontozása 

 

1. A versenyek pontozása a Magyar Lábtoll-labda Szövetség ranglista szabályzatához 

illeszkedve, az ott meghatározottak szerint történik. 

1. helyezett 16 pont 

2. helyezett 15 pont 

3. helyezett 14 pont 

4. helyezett 13 pont 

5. helyezett 12 pont 

6. helyezett 11 pont 

7. helyezett 10 pont 

8. helyezett 9 pont 

9. helyezett 8 pont 

10. helyezett 7 pont 

11. helyezett 6 pont 

12. helyezett 5 pont 

13. helyezett 4 pont 

14. helyezett 3 pont 

15. helyezett 2 pont 

16. helyezett 1 pont 

A 17. helyezettől 0 pont 

 

Azokban a versenyszámokban, amelyekben nem kell játszani a harmadik helyért az elsőtől 

vereséget szenvedő a 3., a másodiktól vereséget szenvedő a 4. helyért járó pontot kap. 

 

A pontszerzés feltétele a versenyen való részvétel. Minimum egy játszma lejátszása. A 

játéknélküli benevezés után nem jár pont. 

 

2. A versenyek szorzói 

A versenyek erősségének és fontosságának megfelelően a versenyeknek különböző szorzói 

vannak. Az adott versenyen megszerzett pont kiszámítása a helyezésért járó pont x a verseny 

szorzója képlettel történik.  

a) ranglista verseny egyszeres szorzó 

b) országos bajnokság kétszeres szorzó 

c) Nyílt Magyar Nemzetközi Bajnokság kétszeres szorzó 

d) Európa-bajnokság háromszoros szorzó 

e) világbajnokság négyszeres szorzó 

 

5.§ 

Az év játékosa ranglistára kerülés 

 

1. Év játékosa ranglistákat gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt és szenior korcsoportokban 

vezetünk.  

2. A korcsoportoknak megfelelően a felversenyzés megengedett. A pl. a gyermek korcsoportú 

indulhat serdülő, ifjúsági és felnőtt versenyen. 



3. Szenior korcsoportban csak szenior versenyző játszhat. 

4.  A szenior versenyző lefelé a felnőtt korcsoportba versenyezhet.   

5. A verseny korcsoportja határozza meg, hogy a játékos a megszerzett pontjával melyik 

korcsoport ranglistájára kerül. A felnőtt versenyen pontot szerző bármilyen korcsoportú 

versenyző a felnőtt ranglistán szerepel. Pl.: ha egy gyerek korcsoportú versenyző felnőtt 

versenyen indul és pontot szerez, akkor a megszerzett ponttal a felnőtt ranglistán szerepel. A 

pontját nem viheti át a gyerek ranglistára. A gyerek ranglistán csak gyerek versenyen szerzett 

pontokkal lehet, a szenior ranglistán csak szenior versenyen szerzett pontokkal lehet szerpelni. 

 

6.§ 

A pontok nyilvántartása, a ranglisták kezelése 

 

1. A versenyek után a Magyar Lábtoll-labda Szövetség versenyek eredménylistái alapján 

ranglistákat készít. 

2. A TOP 10 listákat a szövetség honlapján és facebook oldalán folyamatosan közzé teszi.  

3. A pontszerző versenyszezon befejeztével minden év december 10-ig a Magyar Lábtoll-

labda Szövetség a teljes listát elkészíti és nyilvánosságra hozza.  

 

7.§ 

Díjazás 

 

1 A felnőtt ranglistán első helyezést elérő férfi és női versenyző elnyeri az „Év lábtoll-

labdázója címet. 

2. A korcsoportos ranglistákon első helyezést elérő versenyzők elnyerik az év legjobb szenior, 

az év legjobb ifjúsági, az év legjobb serdülő és az év legjobb gyermek lábtoll-labdázója címet.  

3. Egy versenyző több korcsoportban is díjazott lehet.  

4. Azonos pontszám esetén több díjazott is lehet. 

5. A Magyar Lábtoll-labda Szövetség a díjazottaknak a díjakat (serlegeket, vagy más 

ajándéktárgyakat) ünnepélyes keretek között a következő év első versenyén adja át. 

 

8.§ 

Egyebek 

 

1 Az Év játékosa szabályzat nem érinti a 2004 óta érvényben lévő versenyszámonkénti 

ranglista szabályzatot. 

2.  Az Év játékosa szabályzatot először a 2018. évi versenyévadban kell alkalmazni. 

 

 

Újszász, 2018. február 24. 

 

 

  Fehér János       Veres Pál 

ügyvezető elnök          elnök 

 

 

 

 


