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A Magyar Röplabda Szövetség  Játékvezetői Testület által rendezett  

2017. évi alapfokú teremröplabda játékvezetői tanfolyam  

feltételrendszere  

 

1. Tematika 
1.1. Elméleti előadások: 
 
Helye: Miskolc,  Avasi Gimnázium Miskolc, Klapka György u. 2, hivatalos helyisége 10.00 – 

14.00 között. 
 

1.foglalkozás 2017. március 25. Előadó: Herpai László, Éva Tibor 
- téma: a röplabda játék rövid történeti áttekintése 

az MRSZ felépítése, különös tekintettel a Játékvezetői Testületre; a vizsgázott 
játékvezetők előmeneteli lehetőségei  Előadó: Herpai László  
a helyi sajátosságok ismertetése Előadó: a BAZ Megyei Röplabda 

Szövetség képviselője 
Játékszabályok 1-7. pont     Előadó: Éva Tibor 

2.foglalkozás 2017.  április 1.   
 - téma: Játékszabályok 8-14. pont  Előadó:  Bodrogi László, Csizmarik József 
3.foglalkozás 2017.  .  április 8. 
 - téma: Játékszabályok 15-21. pont Előadó: Bodrogi László, Csizmarik József 
4.foglalkozás 2017. .  április 15. 
 - téma: Játékszabályok 22-28. pont Előadó: Bodrogi László, Csizmarik József 
5.foglalkozás 2017.  .  április 22. 
 - téma: jegyzőkönyvvezetés,  Előadó: Bodrogi László, Csizmarik József 
6.foglalkozás 2017. .  április 29. 
- téma: elméleti összefoglaló, vizsga előtti konzultáció, a játékvezetés és „ami a szabályokon 

túl van”     Előadó: Herpai László, Szabó Péter 
 

A meghirdetett napok a tanfolyam minden résztvevőjének (hallgató és előadó) közös 
megállapodása alapján módosíthatók. 
 

A tanfolyam legalább 6 fő jelentkezése esetén kerül lebonyolításra. 
 

A 2-6. előadáson az előző előadás anyagából 6-6 kérdéses tesztlap kitöltése és értékelése. 
 
 
1.2. Elméleti vizsga: 
 - ideje: 2017.  május 13 . 
 - helye: Miskolc, Avasi Gimnázium, Miskolc, Klapka György u. 2, 
 - írásbeli (tesztlap  20 kérdéssel) és szóbeli  

- vizsgabizottság: Herpai László,                                 
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1.3. Gyakorlati oktatás: 

- 2 alkalommal  
- 2017., május, június hónapokban, két alkalommal (létszámtól függően), később 
kijelölendő időpontokban és helyszíneken 

 - I. és II. játékvezetés  
 - a gyakorlatot felügyelők később kerülnek kijelölésre a helyszíntől függően 
 
1.4. Gyakorlati alkalmasság felmérése később kijelölendő mérkőzésen: 

- a résztvevők értékelése működés közben: „Alkalmas”, „Nem alkalmas” 
- vizsgabizottság:                                            

 
1.5. Gyakorló játékvezetés: 

- gyakorló III. osztályú minősítéssel működés teremröplabda mérkőzéseken az MRSZ 
JT vagy az illetékes Megyei Szövetség JT küldésével  

 
1.6. Gyakorlati vizsga: 
 - a 2017/2018. bajnoki idényben, legalább két teremröplabda bajnoki mérkőzésen  

- az ellenőrök később kerülnek kijelölésre a helyszíntől függően 
 
1.7. A Tanfolyam díja: 

- 10.000.- Ft., azaz tízezer forint, amelyet az MRSZ számlájára (MKB Bank 
10300002-10564905-49020012) kell átutalással befizetni. Befizetési határidő 
2017.03.10. 

- a résztvevő törlése esetén, illetve vis-major kivételével, a díj nem kerül 
visszafizetésre 

- az MRSZ  JT  biztosítja a játékvezetői igazolványt  
 
1.8 A tanfolyam elméleti követelménye: 

- a teremröplabdázás hivatalos szabálykönyve 2015-16. évi kiadása letölthető a 
www.mrszjt.hu honlapról a Szabályok című menüpont alól:  

- további, szabályokkal kapcsolatos anyagok: 
 A röplabdázás játékvezetői irányelvei és instrukciói 2017 
 Esetgyűjtemény 2017 
 Elektronikus tananyagok 

- A résztvevők az előadásokon megadott határidőre meg kell válaszolják a Magyar 
Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület által működtetett távoktatási honlapon 
közzé tett tesztkérdéseket 
 

2. Követelményrend 

2.1. Elméleti előadások: 
- törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg legalább 5 elméleti előadáson 
- törlésre kerül a résztvevő, ha nem teljesíti legalább 4 alkalommal az előírt 
elektronikus tesztet a távoktatási rendszerben 

 
2.2. Elméleti vizsga: 
 - törlésre kerül a résztvevő, ha az elméleti vizsgán nem jelenik meg 
 - sikeres vizsga feltétele: az írásbeli vizsgán legalább 70%-os eredmény és a 

szóbeli vizsgán való megfelelés 
 

http://www.mrszjt.hu/
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2.3. Gyakorlati oktatás: 
 - törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg legalább egy gyakorlati oktatáson 
 
2.4. Gyakorlati alkalmasság felmérése: 

- törlésre kerül a résztvevő, ha a gyakorlati alkalmasság felmérésén nem jelenik meg 
- sikeres teljesítés feltétele: a vizsgabizottságtól „Alkalmas” minősítés megszerzése 

 
2.5. Gyakorlati vizsga: 
 - sikeres vizsga feltétele: a két alkalommal teremröplabda mérkőzésen végzett 

játékvezetői ellenőrzés során legalább a „Jó” minősítés megszerzése  
- ha a gyakorlati vizsga sikertelen, akkor a jelölt gyakorló III. osztályú minősítéssel 
működhet, és tehet gyakorlati vizsgát 

 - ha az újabb gyakorlati vizsga sikeres, akkor visszamenőleg egy bajnoki idényre 
megkapja a III. osztályú minősítést, ellenkező esetben csak újabb alapfokú 
tanfolyamon szerezhet a jelölt játékvezetői minősítést 

 
2.7. A tanfolyam díjának befizetése: 
 - törlésre kerül a résztvevő, ha a tanfolyam díját az 1.7 pontban megadott határidőig 

nem fizeti meg 
 
 
Budapest, 2017. február 20. 
 
 
 

 
Magyar Röplabda Szövetség 

Játékvezetői Testület Elnöksége 
nevében 

 


