Magyar Bábus Biliárd Egyesület
Versenyszabályzat
Ez a szabály elavult – változtatás folyamatban (változások a honlapon)

A Magyar Bábus Biliárd Egyesület – mint egyben a Magyar Biliárd Szövetség Magyar Bábus
Biliárd Szakága - évről-évre komplex Országos Bajnokságot szervez, illetve elősegíti versenyek
rendezését a tradicionális magyar bábus (fás) biliárdjátékok vonatkozásában. Továbbá közreműködik
nemzetközi bábus biliárd versenyek szervezésében.
A Magyarbiliárd Országos Bajnokság illetve versenyek központi céljai:
 a Magyarországon régóta honos bábus (fás) biliárdjátékok (a "magyarbiliárd" játékok), illetve az
EuroKegel nemzetközi bábus biliárd játék népszerűsítése.
 Hagyományőrzés és népszerűsítés azon magyarbiliárddal rokon játékok, szabályváltozatok
tekintetében, melyek még fellelhetők, de nyilvánosságuk nem megfelelő.
 A szabad karamboljáték "nehezítésének" tekinthető – pool asztalon is játszható – bábus biliárd
játékra alapozott versenyek szervezése a klasszikus játékelemekkel rendelkező biliárdjátékok
terjesztése érdekében.
 E biliárdjátékokra alapuló biliárdklubok, egyesületek alakulásának motiválása országszerte és
külföldön is.
 Játéklehetőséget biztosítani e játékokat űző, kedvelő kluboknak, csoportoknak, játékosoknak.
 A hivatalosan társadalmi szervezetként megalakult és az MBBE-be tagként belépett biliárd
egyesületek, illetve a sportszervezetek biliárd szakágai részére játéklehetőséget biztosítani
országos bajnokság keretében.
 Népszerűsítő, illetve professzionális játéklehetőséget biztosító nyílt versenyek szervezése.
 A játékosok, a csapatok játéktudásának, felkészültségének minél magasabb szintre emelése, az
országos ranglisták gondozása, felkészítés nemzetközi versenyekre.
 Az él játékosok nemzetközi versenyekre való kijutásának elősegítése.
A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar Köztársaság területén a Magyar Bábus Biliárd
Egyesület (egyben az MBSZ Magyar Bábus Szakága) vagy tagszervezetei által megrendezésre
kerülő versenyre, illetve azokra a nemzetközi versenyekre, melyek tekintetében erre megállapodás
született.
Versenykategóriák:
 OB csapatversenyek;
 területi, városi csapatversenyek;
 OB ranglista-pontszerző versenyek (egyéni ranglista: egyéni, páros versenyek);
 EuroKegel nemzetközi bábus biliárd verseny;
 Meghívásos, korosztályos, női versenyek (egyéni, páros);
 amatőr, utánpótlás versenyek;
 egyéb versenyek, kupák (egyéni, páros).
A lebonyolítási szabályokat az adott versenykiírás határozza meg figyelembe véve az MBBE
szabályzatokat, illetve a vonatkozó nemzetközi szabályzatokat. Az OB versenyein, illetve az MBBE
vagy tagszervezetei által rendezett versenyeken az MBBE által jóváhagyott játékszabályok, illetve a
nemzetközi EuroKegel játékszabályok vannak érvényben.
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Játékfajták:
 120-as játék;
 120-as dupla játék;
 120-as piros golyós játék;
 egyéb helyi 120-as szabályváltozatok;
 500-as játék;
 1000-es játék;
 bábus karambol (1000-es "feszesebb" változataként a szabad karamboljáték nehezítése);
 szérialökő verseny.
A játékszabályok megtalálhatók a www.magyarbiliard.hu, és az eurokegel.hu honlapokon.
A Magyarbiliárd Országos Bajnokság (továbbiakban OB) szerkezete
Az OB mérkőzései három ligában (1. liga vagy OB1, 2. liga vagy OB2, 3. liga egyéb területi vagy
városi bajnokságok), illetve az EuroKegel bajnokság keretében folynak.
Az OB1 versenyszámai
- Csapatbajnokság (normál)
- Ranglista-pontszerző versenyek (egyéni):
- 120-as (egyéni, páros);
- 120-as dupla (egyéni, páros).
- Mesterek Tornája

Az OB2 versenyszámai
- Csapatbajnokságok:
- normál;
- duó.
- Ranglista-pontszerző versenyek (egyéni):
- 120-as (egyéni, páros);
- 120-as dupla (egyéni, páros);
- 120-as piros golyós (egyéni, páros).
- Tizenhatos rájátszás

Harmadik ligás versenyek
- Csapatbajnokság:
- normál, kötetlen lebonyolítású;
- egyéb 120-as szabályváltozatok;
- egyéb szerkezetű;
- Egyéni versenyek (páros is):
- 120-as (egyéni, páros);
- egyéb 120-as szabályváltozatok;
- egyéb szabályváltozatok;
- ifjúsági (18 év alatt, egyéni);
- senior (60 év fölött, egyéni);
- női (egyéni).
- Meghívásos versenyek

EuroKegel Bajnokság
Az MBBE külön szabályzatában
meghatározott hazai versenyrendszer, illetve
bizonyos nemzetközi versenyek összessége.
Amatőr, utánpótlás, egyéb versenyek
Szabad szervezésű

Az MBBE elnöksége minden évben aktualizálja a versenyszabályzatot, melyet az év eleji (a
következő OB beindítását, annak kezdési időpontját megtárgyaló) közgyűlést követően közzétesz a
következők szerint:
 A klubok a témát tárgyaló közgyűlést követő jelentkeznek a csapatbajnokságokra, megadva a
játékos keretet és kérelmezik a szükséges játékengedélyek kiadását, befizetik a részvételi díjat,
játékosaik után a játékengedélyek díját és az MBBE tagdíjat. A nevezési, fizetési határidőket a
Közgyűlés határozza meg, melyet az Elnökség indokolt esetben meghosszabbíthat.
 A klubok az OB indulása előtt legalább 14 nappal benyújtják az MBBE-nek kérelmeiket az OB2es ranglista-pontszerző versenyek rendezése tekintetében, illetve az OB1-es ranglista-pontszerző
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versenyek helyszínpályázatai tekintetében. Ha arra versenynaptár lehetőséget ad, versenyév
közben is kérelmezhető az Elnökségnél egyéni verseny rendezése.
 Az MBBE Elnöksége az OB indulási dátumát 5 nappal megelőzően kihirdeti a csapatbajnokság
menetrendjét, illetve az OB indulásakor kiteszi a honlapra az akkor aktualizált versenynaptárat.
Az Elnökség a versenynaptárat folyamatosan aktualizálja.
 A versenyszabályzatot indokolt esetben az MBBE Elnöksége évadközben is módosíthatja,
kiegészítheti.
Részvételi feltételek az OB versenyein
Alapfeltétel: Az OB1, OB2, és a harmadik ligás, EuroKegel pontszerző versenyeken (csapat,
egyéni) az MBBE tagsággal rendelkező biliárdsportban érdekelt szervezetek (egyesületek,
civilszervezetek, stb.) azon versenyzői vehetnek részt, akik rendelkeznek az MBBE (mint az MBSZ
Magyar Bábus Szakága) által kiadott "licenc"-el (játékengedéllyel, lásd MBSz licenc szabályzat).
Az alapfeltételnek eleget tevő játékosok a regisztrált versenyzők.
Az amatőr, utánpótlás, illetve egyéb versenyeken szabadon részt vehetnek az érdeklődők – a
szervező és az MBBE külön megállapodása estén amatőr licenc adható ki.
Ranglisták
Az OB állása, illetve végeredménye a folyamatosan vezetett ranglistákból állapítható meg, melyek:
I. A csapatranglista játék fajtánként a következő adatokat tartalmazza (csak a Csapatbajnokság
eredményei alapján, a csapatok tekintetében):
1. a szerzett csapatpontok;
2. nyert mérkőzések száma - vesztett mérkőzések száma;
3. nyert szettek száma - vesztett szettek száma;
4. szerzett játékpontok (fa) - "adott" játékpontok (fa).
A sorrendet elsősorban 1. érték, majd 2. értékek különbsége, ezt követően a 3., illetve 4. pontokban
feltüntetett értékek különbsége szerint kell meghatározni.
II. Az egyéni ranglista (játék fajtánként) csak az illető játékos által szerzett ranglistapontok összegét,
a szerzett játékpontok (fa) összegét illetve a lejátszott szettek számát tartalmazza (a pontszerző
versenyek összevont eredményei alapján). Amennyiben két versenyző ranglistapontjai azonosak, úgy
szerzett játékpontjaiknak (fa) és az általuk lejátszott szettek számának hányadosa dönt sorrendjükről.
Az OB1 és az OB2 egyéni ranglisták mindegyike tekintetében a végső sorrend az évad végén a
legjobb 16 versenyző részére megrendezett versenyen (OB1-ben "Mesterek Tornája") alakul ki (lásd
lent).
Minden OB1-es és OB2-es csapat és egyéni verseny tekintetében egy lökés időtartama maximum 30
másodperc lehet. Mely időt nem szükséges mindig és folyamatosan mérni - a rendező, illetve
versenyigazgató jogköre alkalmazni azon játékossal szemben, aki az adott versenyen notóriusan sok
időt használ lökéseire.
Az OB1-es szeparált pontszerző versenyek, illetve a csapatbajnoki rájátszások fináléjában kötelező
(az írón kívül) játékvezető kijelölése.
Csapatbajnokságok
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Minden évadban azok a klubok indíthatnak egy csapatot az OB1 Csapatbajnokságában, melyek az
ehhez való jogot az előző OB-ban megszerezték, illetve különleges esetekben a Közgyűlés, illetve
indokolt esetben az Elnökség további csapatok feljutását is engedélyezheti.
 Az előző évi OB végeredményére alapozva az aktuális OB vonatkozásában 2 csapat kerülhet át
az OB2-ből az OB1-be, illetve fordítva.
 Amennyiben az OB2 csapatbajnokságának első két helyezettje közül egyik, vagy mindkét csapat
nem vállalja a feljutást, úgy elvesztik jogosultságukat a pénzdíj átvételére.
 A pénzösszeg az MBBE kasszájában marad.
 Ebben az esetben a feljutást illetően az őket követő csapatokat kell megkérdezni a CSB2-es
bajnokság 6. helyezettjéig bezárólag.
 Amennyiben a CSB2 első hat helyezettje nem vállalja, úgy a CSB1-ből kieső csapatok szereznek
jogosultságot CSB1-es tagságuk megtartására vonatkozóan.
 Amennyiben mind két kieső vállalná a CSB1-ben való szereplést, de csak egy hely van, akkor a
két kieső egymás elleni játékkal dönti el a CSB1-ben maradást.
Minden más csapatbajnokságba (OB2, harmadikligás) korlátlan számú csapat indítható.
A további részleteket lásd lent.
Amennyiben adott játék típusban még nincs OB1, úgy az MBBE Elnöksége határozatban dönt annak
felépüléséről.
Az OB1 csapatbajnokságában a csapatok összecsapásait kötelezően 105X210 centiméter belméretű
(a gumi peremek között mérve, tűrés 10 mm) egyéb szabványoknak is megfelelő (karambol)
biliárdasztalon kell lebonyolítani.
Az OB2 csapatbajnokságában a csapatok összecsapásait kötelezően 180X90 vagy 210X105
belméretű, egyéb szabványoknak is megfelelő (karambol) biliárdasztalon kell lebonyolítani.
A játékkal kapcsolatos elvárt szabványokat, paramétereket a Minőség Ellenőrző Bizottság határozza
meg.
Az asztalok, golyók, stb. minőségét, szabványosságát a Minőség Ellenőrző Bizottság az évad
folyamán (szükség esetén többször) ellenőrizheti, indokolt esetben vizsgálatot indít, s döntést hoz a
szükséges teendők s a szankciók tekintetében.
A Csapatbajnokság találkozóinak lebonyolításához elegendő 1db (szabályszerinti) biliárdasztal, de
ha a hazai csapat biztosítani tud több (szabályszerinti) biliárdasztal, kezdeményezésére több asztalon
kell lebonyolítani a fordulót.
Az OB1-es és OB2-es csapatbajnokság találkozói időpontjának szabályozása:
A hazai csapatnak kötelessége kapcsolatba lépni a vendégcsapattal legkésőbb a hivatalosan kiírt
időpontot megelőzően 8 nappal. Természetesen a vendégcsapat is keresheti a hazai csapatot.
Amennyiben az egyik csapatnak nem felel meg a hivatalosan kiírt időpont és ezt időben jelzi (lásd
lent), akkor a másik csapat köteles egyeztetni és lehetőség szerint mindent megtenni, hogy mindkét
csapat számára megfelelő időpontot találjanak a találkozó megrendezésére. Az új időpontot
leghamarabb a hivatalosan kiírt időpontot megelőzően 8 nappal, de legkésőbb a hivatalosan kiírt
időpontot követően 9 nappal kell kitűzni.
Új időpontot egyeztetni, illetve az új időpontot megállapítani csak a hivatalosan kiírt időpontot
megelőzően lehet, ennek hiányában a találkozót a hivatalosan kiírt időpontban kell megtartani.
Ha a hazai csapat nem veszi fel időben a kapcsolatot a vendégcsapattal (lásd fent), akkor amennyiben a vendégcsapatnak megfelel a hivatalosan kiírt időpont - a találkozót a hivatalosan kiírt
időpontban kell megtartani.
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Ha a szabályoknak megfelelően a csapatok új időpont egyeztetését kezdték el, de nem tudtak
megegyezni, akkor a találkozót a hivatalosan kiírt időpontban kell megtartani (ez mindig az adott
versenyhétvége szombati napja).
Ha a találkozó időpontja megváltozott, azt e-mail-ben kell jelezni az Elnökséggel:
jegyzokonyv@magyarbiliard.hu (határidő: az új időpont megszületésének napja).
Ha valamelyik csapat nem jelenik meg a fentiek alapján maghatározott időpontban, a találkozót
ellenfele javára kell jóváírni 8:0 arányban. Szettet, fát ilyen esetben nem lehet írni.
Egyéni pontszerző versenyek
Az OB1-es pontszerző versenyeket az MBBE szervezi, a helyszínek (illetve a helyi szervezők)
aktuálisan kerülnek kijelölésre. Egyéb pontszerző versenyt rendezője írja ki, és az MBBE minősíti,
illetve felügyeli.
Az OB1 és OB2 egyéni pontszerző versenyein legalább 20 induló versenyző, páros verseny esetén
legalább 12 páros részvétele szükséges.
Az egyéni ranglista versenyzői kategóriái:
OB1-es:
 OB1-es egyéni ranglistán bizonyos regisztrált versenyzők szerepelhetnek.
 Az egyéni OB1-es lista létszáma 32 fő, amely úgy alakul ki, hogy az előző évi OB1-es lista első
26 helyezettje és az előző évi OB2-es lista első 6 helyezettje tölti fel.
 Egyéni OB1-es versenyző nem szerepelhet az OB2-es ranglistán. Azaz egyéni OB1-es listára
került játékosok csak ott versenyezhetnek.
OB2-es:
 Az OB2-es egyéni ranglistán az a regisztrált versenyző szerepelhet, aki a verseny év elején ide
nevez és nem szerepel az OB1-es egyéni ranglistán. Az egyéni OB2-es listán lévő játékosok nem
versenyezhetnek az OB1-es ranglistán. Megjegyzés: Az egyéni OB1-be csak az egyéni OB2-ből
lehet bejutni.
Harmadikligás
 Minden regisztrált játékos, aki nem tartozik az előző két kategória egyikébe sem.
Nem regisztrált:
 Nem regisztrált versenyző az, aki nem tartozik az előző kategóriák egyikébe sem.
Versenytípusok
 Az OB1-es egyéni (szeparált) ranglistás versenyeken csak egyéni OB1-es versenyzők vehetnek
részt.
Minden mérkőzés három nyert szettig tart. Legalább 4db 105X210 méretű jó minőségű asztal
szükséges.
 A vegyes egyéni ranglistás versenyeken részt vehetnek az egyéni OB1-es, OB2-es versenyzők,
illetve kisebb számban (max. 15%) nem regisztrált versenyzők is. A bajnoki év optimális számú
vegyes egyéni versenyét az Elnökség jelöli ki, egyeztetve a versenynaptár készítőivel.
Természetesen a vegyes egyéni versenyeken az OB1-es és OB2-es versenyzők pontjait
elkülönítve kell számítani, illetve a nem regisztrált versenyzőket a pontszámítás tekintetében nem
kell figyelembe venni (a szokott módon).
Az OB2 egyéni ranglista keretében megrendezett páros versenyek is vegyes versenynek
számítanak. A pontszámítás módja a párosok tagjainak (tehát nem a párosok) vonatkozásában
azonos az itt leírtakkal, és minden páros tag a neki számított pontot kapja meg (mely a saját
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egyéni ranglista pontjaihoz számít). Azaz a pontszámítás tekintetében nem a párosok
rangsorolandók, hanem a párosok tagjai (mivel lehet olyan eset, hogy adott páros egyik tagja
egyéni OB1-es, a másik tagja pedig egyéni OB2-es versenyző).
Az egyéni ranglista (páros is) vegyes versenyeihez legalább 2db 105X210 vagy 90X180 méretű
jó minőségű asztal szükséges.
A harmadikligás egyéni (páros is) versenyeken minden regisztrált versenyző részt vehet. Ezen
versenyek pontozása, ranglistájának kezelése az előzőektől elkülönülten történik.
A harmadikligás versenyekhez bármely szabványos karambol asztal (negyede, feles,
háromnegyedes, nagy), illetve 90X180 méretű jó állapotú karambolasztal használható.
 Az amatőr, illetve utánpótlás versenyeken (egyéni, vagy páros) részt vehetnek a nem regisztrált
versenyzők, illetve azok az egyéni OB2-es vagy harmadikligás versenyzők, akik az aktuális
bajnoki évben (az illető verseny kezdetéig) saját kategóriájukban még nem vettek részt
(összevonva) kettőnél több versenyen. A bajnoki év optimális számú amatőr, utánpótlás
versenyét az Elnökség jelöli ki, egyeztetve a szervezőkkel és a versenynaptár készítőivel.
Itt pontszerzés, pontszámítás nincsen, de az OB2-es és a harmadik ligás versenyzők szereplését
regisztrálni kell.
Ez esetben nincs asztal előírás.
Szorzók alkalmazása
Az egyéni ranglista versenyein a pontszámítás tekintetében kétszeres szorzót kell alkalmazni a
tisztán OB1-es egyéni versenyek és a négy kiemelt vegyes verseny tekintetében. Más versenyek
esetén egyszeres a szorzó.
Egyéni versenyek csoportköreiben a továbbjutás számításának módja
A Csoportkörök után az első egyenes kiesés párosítását az idáig eljutott versenyzők szerzett/adott fa
arányának négy tizedesre való kiszámítása révén kell eldönteni. Úgy hogy az arány szerinti
csökkenősorrendű lista alapján legnagyobb arányt elérő, a legkisebb arányt elérővel játszik, a
második az utolsó előttivel játszik, stb.
Az egyéni pontszerző versenyek lebonyolítása
Egyéni pontszerző verseny nem lehet 2 napnál hosszabb (rövidebb igen).
Minden egyéni (páros is) pontszerző verseny tekintetében egy játékos az első játékba lépésének
időpontjától számított 12 órán túl már nem kezdhet mérkőzést. Ellenben a következő nap 8 órát
követően már igen.
Minden egyéni (páros is) pontszerző verseny minden résztvevője vonatkozásában 100 forintot azaz
egyszáz forintot (mint kiegészítő tagdíjat) kell a verseny szervezőnek befizetni az egyéni ranglista
helyezettjei díjazására szolgáló alapba. Melyet az MBBE bankszámláján gyűjt: 10400061-5050554850481006
Az egyéni pontszerző versenyek pontozása
Egy ranglista-pontszerző verseny résztvevői által szerezhető ranglistapontok kiszámításának módja
külön szabályzatban szerepel. Melyet a Közgyűlés hagy jóvá, illetve szükség esetén az Elnökség
javít.
Figyelem!
Ha egy egyéni ranglista tekintetében OB1-es besorolású játékos az OB2 csapatbajnokságában játszik,
akkor az ott szertett egyéni ranglistapontja az OB1-es egyéni ranglistára kerülnek. Vagy fordítva, ha
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egy egyéni ranglista tekintetében OB2-es besorolású játékos az OB1 csapatbajnokságában játszik,
akkor az ott szertett egyéni ranglistapontja az OB2-es egyéni ranglistára kerülnek.
Az OB1-es, illetve OB2-es egyéni ranglistán az a versenyző értékelhető, aki részt vesz legalább 5
darab számára is kiírt pontszerző versenyen (ebe beleszámítanak a tizenhatos rájátszások is). OB1-es
versenyzők esetében ebből 3-at kötelező szeparált OB1-es egyéni ranglista versenyen teljesíteni. A
pontszerző ranglisták rész- és végeredményei tekintetében minden versenyző legjobb 5
versenyeredményét kell figyelembe venni.
Egyéni rájátszás – "Mesterek Tornája"
Az OB1 és az OB2 egyéni ranglisták mindegyike tekintetében az évad utolsó pontszerző versenye az
addigi eredmények szerinti első 16 versenyző számára kiírt "rájátszás", ahol az addigi ranglista
pontértékek kétszeresét kell alkalmazni. Az itt szerzett pontokat hozzá kell adni a résztvevők
versenyt megelőző pontjaihoz, az így kapott összegek adják a résztvevő versenyzők ranglistapontjait.
Amennyiben két versenyző ranglistapontjai azonosak, úgy szerzett játékpontjaiknak (fa) és az általuk
lejátszott szettek számának hányadosa dönt sorrendjükről (amelyik játékos esetében nagyobb e
hányados, az végzett előrébb).
Az OB1 egyéni említett rájátszásának neve: Mesterek Tornája.
A versenyigazgatás, versenybíráskodás
A ranglistaverseny rendezője köteles versenyigazgatót felkérni vagy megbízni a verseny
problémamentes lebonyolítása illetve ellenőrzése érdekében. A versenyigazgató a verseny
tekintetében elkötelezetlen, a játékszabályokban jártas személy kell, hogy legyen. A versenyigazgató
útiköltség térítéséről, tiszteletdíjáról, illetve étkezéséről a rendező gondoskodik.
A versenyigazgatót tájékoztatni kell a verseny kiírásáról, az előkészületekről, illetve ellenőrzési
jogkörrel jelen kell lennie a sorsoláson, a versenyen és a kiértékelésnél. A versenyigazgató jelentést
tesz a tapasztalatairól az MBBE elnökségének.
A versenyigazgató az alábbi kérdésekben határoz: - a sorsoláson előterjesztett javaslatok,
észrevételek, panaszok elbírálása; - a verseny során felmerülő észrevételek, javaslatok, panaszok
elbírálása; - a verseny során felmerülő szabálytalanságok megállapítása, szankcionálása.
A versenyigazgató feladatai:
 A verseny megnyitása, illetve annak levezetése.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a játékrend betartását, az "írók", jegyzőkönyvvezetők
működését, a versenyzők magatartását és haladéktalanul gondoskodik a versenyt zavaró
körülmények elhárításáról. Ennek érdekében utasításokat ad ki és ellenőrzi azok végrehajtását.
 Fogadja a verseny közben felmerülő észrevételeket és az "író(k)" bevonásával dönt azokban.
 Kihirdeti a verseny végeredményét, kiosztja a díjakat.
 Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a versenytábla vezetését és aláírásával hitelesíti azt.
 Gondoskodik a versenyokmányok elküldéséről és megteszi jelentését a versenyről.
 Időlegesen vagy teljes egészében részt vesz a mérkőzéseken történő bíráskodásban.
 A versenyigazgató felülvizsgálja a nevezési díjak befizetését. Kizárhatja a versenyből azt a
Versenyzőt, akinek nevezési díját időben nem fizették be. A kizárás tényét haladéktalanul közölni
kell az érintett játékossal, a kizárás ellen ez esetben óvásnak helye nincs.
 A versenyigazgató a helyszínen megváltoztathatja az "író" döntését, ha azt a versenyzők
egyöntetűen hibásnak ítélik meg és a tévedés nyilvánvaló.
 A versenyigazgató a nem megfelelő öltözet viselése miatt kizárhatja a versenyzőt a versenyen
való részvételből.
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 A döntőmérkőzés(ek) lejátszása után a versenyigazgató felsorakoztatja a versenyzőket
eredményhirdetéshez. A díjakat a versenyigazgató vagy más erre felkért személy (pl. szövetségi
vezető, szponzor képviselője, stb.) adja át.
Az "író" versenybírói feladatai:
Az "író" részt vesz a mérkőzéseken történő bíráskodásban, melynek során kiemelt figyelemmel kell
lenni a következőkre:
 A versenyeken a játék Az MBBE által meghatározott szabályok szerint zajlik. Ezek betartása
minden versenyzőre nézve kötelező.
 A versenyzőnek a mérkőzés versenykiírás szerinti kezdete előtt 15 perccel jelentkeznie kell a
versenyigazgatónál játékra. Amennyiben a versenyző előzetesen nem ad elfogadható indokot a
versenykiírás szerinti időpont lekésésére, amelyet a versenyigazgató vagy a versenyző ellenfele
elfogad, úgy szett hátránnyal indul. Ha késése meghaladja a 15 percet, de nem lépi túl a 40
percet, úgy hátránya 2 szettre nő, míg 40 percen túli késedelem esetén a mérkőzést ellenfele nyeri
(minden szettet maximum - nullára).
 A mérkőzést alapvetően az "író" vezeti, így a játékosok kötelesek alávetni magukat döntéséinek,
vita esetén a versenyigazgató dönt.
 A versenyző tiszteletlen magatartása (pl. ellenfél lökésének megzavarása, szóban vagy más
formában történő inzultálása) esetén az író, vagy legalább 3 versenyző javaslatára a
versenyigazgató első esetben figyelmezteti a versenyzőt, második figyelmeztetés esetén az
ellenfélnek ítéli az adott szettet, harmadik esetben az ellenfél nyeri a mérkőzést (minden szettet).
Különösen súlyos vétség esetén a versenyigazgató azonnal beszüntetheti a mérkőzést.
Az OB1 csapatbajnoksága
Az OB1 csapatbajnokságában 12 csapat vesz részt, két hatos csoportba osztva. A csoportba sorsolás
nyílt sorsoláson történik, előre meghatározott elvek szerint.
Az OB1 csapatbajnoksága elsőségéért a csoportok első két csapatai (2+2=4 csapat - a legjobb négy)
vívnak meg.
Az OB1 legjobb négy csapata egy előre meghatározott helyen vív meg egymással négy 105X210-es
asztalon. Biztosítani kell, hogy egy azon összecsapás mérkőzései egy teremben folyjanak két
asztalon.
Az OB1 csapatbajnokságának mindkét csoportjából 1-1, az utolsó helyen végzett csapatok (összesen
2) esnek ki az OB2-be.
Az OB1 csapatbajnoksága keretében zajló két csapat egy találkozója esetén először 5 darab egyéni 3
nyert szettig tartó, 120-as (szimpla) játékra, majd 2 darab páros 2 nyert szettig tartó 120-as (szimpla)
játékra kerül sor. Ezt követi egy 600 játékpont (fa) eléréséig tartó "staféta" (120-as dupla) játék
melyben mindkét csapatból 5-5 játékos vesz részt.
A "stafétában" a játékosok előre megadott sorrendben követik egymást és mindegyik játékos addig
lök, míg megszerzett pontjaival el nem éri, vagy át nem lépi 120 valamely egészszámú többszörösét
(120, 240, 360, 480, 600). A végső 600 kivételével a többi többszörös eléréséhez, átlépéséhez a
bábuborítás nélküli karambolt is számításba kell venni, illetve az átlépéssel elért pontszámot kell
figyelembe venni. A staféta befejezéséhez (a 120-as szabályban leírt módon) nem elegendő csak egy
bábu borítás nélküli karambol elérése.
A "staféta" egy mérkőzésnek számit, illetve annyi nyert szettnek, ahányszor az adott csapat (egész
számra kerekítve) 120 pontot teljesített (pl. 321 pont esetén 2 szett).
Az állástól függetlenül minden mérkőzést le kell játszani.
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A forduló megkezdésekor a két csapatkapitány egymás mellé helyezi a csapatbeosztást melybe akkor
még csak az egyéni mérkőzéseket játszók nevei szerepelnek. A párosban résztvevők névsorát
közvetlenül a párosok megkezdése előtt, a staféta névsorát (soron következési sorrendben)
közvetlenül a staféta megkezdése előtt kell megadni.
A csapatok minimális száma 5 fő, maximális száma 14 fő. Amennyiben egy csapat csak 4 játékossal
áll ki, akkor az ötödik egyéni és staféta játékot automatikusan ellenfele javára kell írni (az egyéninél
3:0 szett aránnyal, fa ilyenkor nem jár). Ha mindkét csapatnak csak 4 játékosa van, akkor az ötödik
egyéni játékot a hazai csapat javára kell írni, a staféta játékot pedig 4-4 fővel kell lejátszani - ilyen
esetben a határok: 150, 300, 450, 600 (tehát itt is 600-ig kell játszani!). Négynél kevesebb játékossal
nem lehet kiállni.
Minden egyéni mérkőzést (5 db) más játékosnak kell játszani, de ezek a játékosok beoszthatók a
párosba, és a "stafétába is", viszont a stafétában egy játékos csak egy sorozatot lökhet, azaz ide is 5
játékos szükséges.
A klubok adott csapat játékosait egy az MBBE részére legkésőbb az első fordulót 3 nappal
megelőzően elektronikus formában megküldött engedélykérelemben megadott – klubjuk adott
tagjait tartalmazó – 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.
Minden OB1-es csapat hiányzó játékosainak pótlása vonatkozásában kap 4 db "jolly joker"
lehetőséget, azaz négy esetben helyettesítheti rá nem érő CSB1-es játékosát, az előző pont szerinti
más nem CSB1-es játékossal a CSB1-es csapatbajnokság fordulóin. Egy forduló alkalmával több
"jolly joker" lehetőséget is kihasználható, de a bajnoki év alatt legfeljebb négyet.
Amennyiben joker alkalmazása válik szükségessé, azt a csapatbajnoki megkezdése előtt a két csapat
kapitánya az eseti versenyengedély 2 példányban való kitöltésével dokumentálja. Az üres eseti
versenyengedély megléte a jokert alkalmazó felelőssége. Az eseti engedélyt a jegyzőkönyvvel együtt
kell elküldeni a rendező csapatnak. Az aktuális eseti engedélyt mindkét csapatkapitánynak alá kell
írni.
Amennyiben utólag kiderül, hogy a joker játékos az adott évadban már játszott más csapatban, az
adott forduló tekintetében a joker játékos által játszott játék eredménye az ő hátrányára: egyéni
esetén 3-0, páros esetén 2-0, staféta esetén mínusz 120 pont.
A találkozók eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni a játékosok, illetve a csapatok tekintetében
(a formanyomtatvány letölthető a honlapról).
Az egyéni és a páros játékokban, egy megnyert szett után a győztesnek 120 pontot kell felírni, a
vesztesnek annyi pontot, melyet megszerzett. Ha egy mérkőzésnek ötnél kevesebb szett után már
vége van, akkor a le nem játszott szettek vonatkozásában egyik játékosnak sem jár pont. Azaz
lehetségesek a következő végeredmények: 3:0; 3:1, 3:2. A "stafétát" mindenképpen végig kell
játszani - fontos, hogy a "staféta" egy mérkőzésnek számit, illetve annyi nyert szettnek, ahányszor az
adott csapat (egész számra kerekítve) 120 pontot teljesített (pl. 321 pont esetén 2 szett).
A jegyzőkönyvet a csapatkapitányok aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv egy-egy példányát a
csapatok kötelesek megőrizni, illetve a vendéglátó klub egy eredeti példányt az MBBE részére
postán megküldeni. Fontos továbbá, hogy mind a vendéglátó, mind a vendég klub a jegyzőkönyv
elektronikus változatát a találkozót követő negyedik nap 20 óráig elküldje az
jegyzokonyv@magyarbiliard.hu e-mail címre, vagy mms-ben a ranglisták kezelőjének!
Csapatpontok: Egy forduló alkalmával a győztes csapat 2, a vesztes 0, illetve döntetlen esetén mind
két csapat 1-1 bajnoki pontot kap.
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Az OB1 csapatbajnokságában résztvevő csapatok oda- és visszavágót is vívnak (a tavaszi, illetve az
őszi fordulóban) - a két csapat törzshelyén (a helyszíneket, illetve annak változását, az illető
találkozó előtt legalább 1 héttel írásban közölni kell az ellenféllel és az MBBE elnökségével).
Az OB1 csapatbajnokságának részvételi (tag) díja csapatonként fizetendő, melynek mértékét és
befizetési határidejét a Közgyűlés (illetve szükség esetén az Elnökség) határozza meg.
Az OB2 csapatbajnokság (normál)
Bármely klub nevezhet tetszőleges számú csapatot. Szükség esetén több csoportra bontva folynak a
küzdelmek.
Az OB2 csapatbajnokságából a 2 legjobb csapat juthat az OB1 csapatbajnokságába.
 Amennyiben az OB2 csapatbajnokságának első két helyezettje közül egyik, vagy mindkét csapat
nem vállalja a feljutást, úgy elvesztik jogosultságukat a pénzdíj átvételére.
 A pénzösszeg az Egyesület kasszájában marad.
 Ebben az esetben a feljutást illetően az őket követő csapatokat kell megkérdezni a CSB2-es
bajnokság 6. helyezettjéig bezárólag.
 Amennyiben a CSB2 első hat helyezettje nem vállalja, úgy a CSB1-ből kieső csapatok szereznek
jogosultságot CSB1-es tagságuk megtartására vonatkozóan.
 Amennyiben mind két kieső vállalná a CSB1-ben való szereplést, de csak egy hely van, akkor a
két kieső egymás elleni játékkal dönti el a CSB1-ben maradást.
Az OB2 csoportszerkezetének kialakítását az MBBE Elnöksége végzi, illetve a Versenybizottság
által összeállított elvek szerint történik a csapatok csoportba rendezése nyílt sorsoláson. Fontos, hogy
egy csoportba legalább 5, de legfeljebb 7 csapat kerülhet.
Az OB1-be való feljutás, illetve a rájátszás lebonyolítását ennek megfelelően alakítják ki. Kettő vagy
több csoport esetén a bajnokság zárásaként a legjobb csapatok rájátszásban vesznek részt. A
rájátszásba résztvevő csapatok száma minimum két vagy három csoport esetén hat. Háromnál több
csoport esetén az elnökség hoz döntést a rájátszásban résztvevő csapatok száma tekintetében.
Az OB2 csapatbajnoksága találkozóinak lebonyolítása megegyezik az OB1 csapatbajnoksága
találkozóinak lebonyolításával.
Az OB2 csapatbajnokságának részvételi (tag) díja csapatonként fizetendő, melynek mértékét és
befizetési határidejét a Közgyűlés (illetve szükség esetén az Elnökség) határozza meg.
A harmadikligás csapatbajnokság (normál)
Egy adott csapattalálkozó lebonyolítása, illetve a pontozás tekintetében megegyezik az OB2-es
csapat bajnoksággal. Ellenben egyéb tekintetben (asztalok, lejátszási időpontok, játékosok, stb.)
szabadon szervezhető, rájátszása nincsen, ranglistája külön kezelendő – mely utóbbihoz az adatokat
legkésőbb az OB2-es csapatbajnokság lebonyolításának záró napjáig kell leadni.
Harmadikligás csapatbajnokságból nem lehet tovább jutni más csapatbajnokságba, illetve az itt
szereplés okán pont nem jár egyik egyéni ranglistára sem.
A tisztázatlan kérdések tekintetében az MBBE Elnöksége az illetékes.
A harmadikligás csapatbajnokságának részvételi (tag) díja csapatonként fizetendő, melynek mértékét
és befizetési határidejét a Közgyűlés (illetve szükség esetén az Elnökség) határozza meg.
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A Csapatbajnokság kezdése, befejezése
Az OB1 és az OB2 csapatbajnokságának (kötelező) első és utolsó fordulójának időpontja az MBBE
Elnöksége által közzétett versenynaptárban szerepel. Az utolsó fordulót kötelező az előre kiírt
időpontban lebonyolítani. A többi forduló időpontok megváltoztatása csak a vonatkozó szabály
szerint lehetséges (lásd fent, a "Csapatbajnokságok" szakaszban).
A Csapatbajnokság adott találkozójának szervezése.
Adott találkozó megszervezését a mindenkori hazai csapat köteles kezdeményezni telefonon, de a
találkozó napjának közeledtével a vendégcsapatnak is szükséges felvenni a kapcsolatot a
vendéglátókkal (lásd még a "Csapatbajnokságok" szakaszban). A vendéglátó csapat feladata a
lebonyolítás minden feltételének biztosítása (helyszín, kellékek, stb.). A találkozók sportszertű és
szabályszerű lebonyolításáért a két csapatkapitány felelős.
A hazai csapatnak a találkozó megkezdésekor a helyszínen rendelkeznie kell egy az MBBE által
jóváhagyott (a www.magyarbiliard.hu oldalról frissen kinyomtatott) aktuális, hivatalos
játékszabállyal.
A találkozó időpontjának módosítása tekintetében lásd a "Csapatbajnokságok" szakaszt.
Vis maior esetén a feleknek egyeztetni kell, megegyezésüket az MBBE Elnöksége hagyja jóvá.
A Csapatbajnokság adott találkozójának elmaradása
Valamely csapat késlekedése esetén a másik csapatnak 1 órát kötelessége várni. Hibázik az a csapat
mely értesítés, illetve megfelelő okok megjelölése nélkül nem jelenik meg a mérkőzés megbeszélt
helyszínén.
Elmaradt találkozóval kapcsolatos szabályzást lásd a "Csapatbajnokságok" szakaszban.
Egyéb csapatbajnoksági és egyéni bajnoksági formák
Piros golyós versenyek
A golyós versenyek kialakítását, szervezését az MBBE Elnöksége végzi a pilisvörösvári biliárdkör
előterjesztése alapján.
A városi csapatbajnokságok
tekintetében az érdeklődők megkeresése alapján az MBBE Elnöksége külön jár el a verseny
kiírásának tekintetében.
Duóbajnokság
A Duóbajnokságot saját szervezőbizottsága szervezi az MBBE elnökségének felügyeletével –
részletek a honlapon.
Fontos:
 Elmaradások, tagság díj, csapat nevezés, játékengedélyek díjai befizetendők: Magyar Bábus
Biliárd Egyesület, bank: 10400061-50505548-50481006.
 A részvételi díjak minimum 75%-a képezi a helyezettek díjalapját.
 Decemberben nem rendezhető egyéni pontszerző verseny.
 A játékengedélyek díját a Közgyűlés, illetve indokolt esetben az Elnökség határozza meg.
 Az MBBE tagdíj klubbonként és évenként 25.000,- Ft, mely tartalmazza a Magyar Biliárd
Szövetség (MBSZ) tagdíját is.
 Minden MBBE keretében megrendezett egyéni versenyre nevezett regisztrált játékos után a
versenyszervezőnek 100 Ft-ot be kell fizetnie az MBBE részére.
Egyéb szabványok
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 A mandiner gumi alakja, mérete, rögzítésének módja a nemzetközi, illetve hazai karambol
szabványnak megfelelő kell, hogy legyen.
 Golyók: Super Aramith (61,5 mm, Belgium)
 A dákó végén lévő réteg (mellyel a golyót érinteni lehet) anyaga: bőr.
 Az asztal megvilágítása, a játékterem hőmérséklete megfelelő kell, hogy legyen.
Részletek a Minőség Ellenőrző Bizottság szabályzataiban találhatók.
A biliárdasztal és környezetének minősítési szempontjai:
 Jó állapotú, tiszta posztó a lapon és mandineren.
 Legyen feszes a posztó a lapon és mandineren.
 Mandinergumi legyen egyforma magasságban mindenhol, él közép távolsága az asztal lapjától 37
mm, tűrés 1 mm.
 Posztó alatt a lapon ne legyen vászonborítás.
 A lap vízszintben állása legyen hibátlan.
 A játéktér legyen jól megvilágítva (legalább 3 db normál távolságban lévő, 100 wattos izzónak
megfelelő egyenletes fény).
 A helyiség ahol a verseny folyik (ahol az asztal(ok) áll(nak)) legyen teljesen füstmentes, illetve
az elfogadható minimális hőmérséklet 20 celsius fok.
Részletek a Minőség Ellenőrző Bizottság szabályzataiban találhatók.
Ruházat
Az OB1 csapatbajnokságában és ranglista-pontszerző versenyein a kötelező öltözék: sötét nadrág
(nem farmer), sötét cipő, rövid vagy hosszú ujjú ing vagy galléros póló, melyet a nadrágba tűrve kell
viselni. Javasolt az egyen ruházat a klubok tekintetében. Fejfedő viselése a mérkőzések alatt nem
javasolt.
Részletek a Minőség Ellenőrző Bizottság szabályzataiban találhatók.
Viselkedés
A jelen szabályzat hatálya alá tartozó versenyeken (lásd fenn) be kell tartani az MBBE Etikai
Szabályzatát, illetve kiemelten kell odafigyelni a következőkre.
Dohányzás, italozás tilos játék közben, illetve abban a helyiségben, ahol a verseny folyik.
Hangoskodás, az ellenfél zavarása, az asztal érintése, rátámaszkodás nem megengedett.
Feladásnak minősül, ha a játékos szétcsavarozza, vagy ledobja dákóját, vagy heves mozdulattal a
lökéstől függetlenül felborítja a bábukat, vagy kilöki a golyókat, de az is, ha a játék vége előtt
felemel az asztalról bármely játékban lévő golyót.
Egy játékos egy mérkőzés közben legfeljebb két alkalommal kérhet maximum 5 perc szünetet.
Amennyiben egy csapatbajnoksági fordulón (valaki, vagy valakik által, vagy más tényező révén)
létrejött, a versenyt akadályozó helyzetet 5 percig folyamatosan fenn áll, vagy kettőnél többször
bekövetkezik, a találkozót fel kell függeszteni. Ezt követően a töredék jegyzőkönyveket, illetve a két
csapatvezető írásos beszámolóját az MBBE Elnökségének – 3 napon belül – be kel küldeni. Az
MBBE elnöksége ezek alapján hoz határozatot az illető találkozó sorsáról, illetve az esetleges
vétkesek büntetéseiről.
Valamely játékos – a találkozót befolyásoló – vétkes viselkedésért csapata, klubja kap büntetést az
MBBE Elnöksége vizsgálata, illetve határozata alapján.
Részletek a Etikai és Fegyelmi Bizottság szabályzataiban találhatók.
Óvások
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A jelen szabályzat hatálya alá tartozó versenyekkel kapcsolatos óvást az MBBE Elnöksége részére
kell eljutatni e-mailben (jegyzokonyv@magyarbiliard.hu), vagy postai úton. Csak az óvás fogadható
el, mely az illető verseny befejezését követő 48 órán belül megérkezik az MBBE Elnökségéhez.
Átvételi elismervény kérése az óvás beadójának joga és felelőssége, kérés és időben beadott óvás
esetén az MBBE Elnöksége köteles azt kiadni.
Az óvások elbírálásához, azt megelőzően 5.000,- forint óvási díjat kell befizetni az MBBE
bankszámlájára, az óvást emelőnek.
Békéscsaba, 2016. május 31.
A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Elnöksége
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