
Az MBBE elnökségéhez beérkezett, a 02.03-i közgyűlésen tárgyalandó 
témák: 

 

1. 21 OB2-es csapat nevezett. Hány csapatos csoportok legyenek?  
o 3 db 7 fős csoport: 

 plusz két csapatbajnoki időpont beszúrása szükséges 
 6 csapatos rájátszás 
 KÜLÖN KÉRÉS: a SAFI BK két ob2-es csapata kéri, hogy ezen 

lebonyolítás esetén a két csapatuk azonos csoportba kerüljön. 
o 3 db 5 fős és 1 db 6 fős csoport  

 a 6-os csoportban lévőknek nincs szabadnapjuk 
 8 csapatos rájátszás 

2. Hendikep kérdése: javaslat érkezett a SAFI BK részéről arról, hogy az egyéni 
versenyek esetén a közgyűlés törölje el a hendikep-et. 

3. A KLUB 120 BK beadványai a Joker játékos alkalmazásának feltételeiről és az 
öltözködési elvárásokról: 

o „A közgyűlésre a köv. módosítási, pontosítási javaslataim vannak: 
  

o A klubok adott csapat játékosait egy az MBBE részére legkésőbb az első 
fordulót 3 nappal megelőzően elektronikus formában 
megküldött engedélykérelemben megadott keretből választhatják az OB 
Csapatbajnoksága fordulóira. E keretbe idény közben csak olyan játékos 
vonható be, aki ebben az idényben még nem játszott más OB1-es, vagy OB2-
es csapatban, és az illető klub megkérte számára a játékengedélyt az MBBE-
től. 

 
o Minden OB1-es csapat hiányzó játékosainak pótlása vonatkozásában kap 4 

db "jolly joker" lehetőséget, azaz négy esetben helyettesítheti rá nem érő 
CSB1-es játékosát,a fentiek szerinti más játékossal az OB1-es 
csapatbajnokság fordulóin. Egy forduló alkalmával több "jolly joker" 
lehetőséget is kihasználható, de a bajnoki év alatt legfeljebb négyet. 

o 1,Amennyiben joker alkalmazása válik szükségessé, azt a csapatbajnoki 
megkezdése előtt a két csapat kapitánya az eseti versenyengedély 2 pld-ban 
való kitöltésével dokumentálja. Az üres eseti versenyengedély megléte a 
jokert alkalmazó felelőssége. Az eseti engedélyt a jegyzőkönyvvel együtt kell 
elküldeni a rendező csapatnak.A mostani  eseti engedély kiegészítendő 
 mindkét csapatkapitány aláírásával, ill. egy nyilatkozattal, melyben a jokert 
alkalmazó elfogadja (ha utólag kiderül , hogy már játszott a joker)az 
alábbiakat: egyéni esetén 3-0, páros esetén 2-0, staféta esetén minusz 120 
pont (vagy más közgyűlési hat. )levonást az eredményből elfogadja. 

o 2,A 2017-évi csapatbajnoki fordulókon (csak erre az évre átmeneti 
jelleggel)még elfogadható a sötét sportcipő, ill. a fekete kord vagy vászon 
farmer.A  felsőruházat a versenyszabályzat  szerint. A versenyt követő 3 
napon belül bármelyik csapat a jegyzőkönyv@....-ra jelezze , ha a ruházattal 
problémája volt.A jegyzőkönyv aláírásakor a papír aljára kerüljön fel ennek 
rögzítése.A második alkalommal történő eltérés 1 pont levonással 
büntetendő.” 

 
4. A Berényi BK javaslatai. 

 
 



o „Tisztelt MBBE, tIsztelt Sporttársak! 

 

Néhány, a magyarbiliárd egyéni versenyeken rendszeresen előforduló  és 

sokak által kritizált, vitára okot adó dologra szeretném felhívni a 

vezetőségben tisztséget betöltő és döntéshozó Sporttársak szíves figyelmét. 

 

1. Versenyekről való késések. A rendező telefonálgat a meg nem jelent 

játékosnak (jönni fogsz? mikor? stb.) akit rosszabb esetben fel sem tud 

hívni. Amelyik játékos nincs megadott időben a helyszínen, ne állhasson 

asztalhoz!!! 

 

2. Öltözködési előírások áthágása, semmibe vétele (esetleg lehetne 

enyhíteni rajta). Ami érvényben van, azt a mindenkori rendező és 

versenyigazgató tartassa be! Aki nem az előírásnak megfelelő öltözetben 

jelenik meg, ne állhasson asztalhoz!!! 

 

3. Az író felelőssége. Az író éljen együtt a játékkal, vitás esetben tudjon 

és merjen állást foglalni, vállalja hibás lökés esetén bemondani a hibát! 

Ne beszélgessen, telefonáljon, stb. ameddig ír! A megnyitón nyomatékosan 

hívja fel erre is a játékosok figyelmét a rendező és versenyigazgató!!! 

 

4. Lejátszásra nem kerülő mérkőzések. Amelyik játékos nem játssza le a 

számára előírt, kisorsolt mérkőzéseit hiánytalanul, kapjon példás 

büntetést, eltiltást!!! 

 

5. Előny adása (12 pont szettenként) az alacsonyabb osztályba rangsorolt 

játékosnak. A világeső futó,úszó, teniszező stb. sem kell előnyt adjon 

versenytársainak! Profi játékosok sokasága van az OB2-ben is. 



Esélyegyenlőség??? Rossz szabálynak tartja a játékosok nagy többsége - 

megszüntetendő!!! 

 

Fentieket a Berényi Biliárd Klub I. nevében, építő szándékkal, a 

magyarbiliárd játék, versenysport szebbé, jobbá, tisztábbá, kulturáltabbá 

tételének elősegítése érdekében adom közzé a sportág iránt 

elkötelezetteknek. 

 

Üdvözlettel: Varga József” 

 

 


