
Kitöltési útmutató a Tornaeredmény közlő lap (Teremröplabda) 
VB-15 (2014.04.09) formanyomtatványhoz 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen! 

 
Alapadatok 
 
Dátum: 
 
Azt a dátumot kell beírni, amikor a mérkőzést megrendezték. 
(pl.: 2009.09.12) 
 
Település: 
 
Azt a települést kell beírni, ahol a mérkőzést megrendezték. 
(pl.: Dabas) 
 
Korosztály: 
NBI Junior/Ifjúsági vagy OSB vagy OGYB vagy Junior/Ifjúsági Kupa 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
A torna korosztályát kell bejelölni. 
(pl.: NBI Junior/Ifjúsági) 
 
Nem: 
Férfi vagy Női 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
A tornán szereplő csapatok nemét kell beírni. 
(pl.: Női) 
 
Terem: 
 
Annak a teremnek a nevét kell beírni, ahol a tornát megrendezték. 
(pl.: Városi Sportcsarnok) 
 
Torna megnevezése: 
 
A torna megnevezését kell beírni. 
(pl.: NBI Junior Női 2. torna) 
 
Mérkőzések 
 
Mérkőzés száma: 
 
Azt a számot kell beírni, amelyre a Versenybizottság a mérkőzést kiírta. 
(pl.: N-J1-013) 
 
Hazai csapat: 
 
Azt a csapat médianevet kell beírni, amely a sorsolásban elöl áll. 
(pl.: Albrecht-MVSC-MISI) 
 
Vendég csapat: 
 
Azt a csapat médianevet kell beírni, amely a sorsolásban hátul áll. 
 (pl.:Békéscsabai RSE) 
 
I. Játékvezető: 
 



A mérkőzés I. Játékvezetőjének nevét kell beírni. 
(pl.: Kisch Ubul) 
 
II. Játékvezető: 
 
A mérkőzés II. Játékvezetőjének nevét kell beírni. 
(pl.: Fazekas Barna) 
 
Győztes csapat: 
 
Annak a csapatnak a médianevét kell beírni, amelyik a mérkőzést megnyerte. 
(pl.: Albrecht-MVSC-MISI) 
 
Játszmák: 
 
A csapatok által nyert játszmák számát kell beírni. 
(pl.: 3:2) 
 
Pont: 
 
A csapatok játszmánként nyert pontjait kell beírni 
(pl.: az 1. játszmában: 25 a hazai csapatnak és 22 a vendég csapatnak; a 2. játszmában: 26 a hazai 
csapatnak és 24 a vendég csapatnak; a 3. játszmában: 20 a hazai csapatnak és 25 a vendég 
csapatnak; a 4. játszmában: 16 a hazai csapatnak és 25 a vendég csapatnak; az 5. játszmában: 15 a 
hazai csapatnak és 8 a vendég csapatnak.) 
 
Játszmaidő: 
 
A játszmák idejét kell beírni. 
(pl.: 22, 25, 20, 18, 15.) 
 
Összesen: 
 
A játszmánként nyert pontok összesítését kell beírni. 
(pl.: 102 a hazai csapatnak és 104 a vendég csapatnak.) 
 
Megjegyzés 
 
Az esetleges megjegyzéseket kell beírni az I. Játékvezetőnek. 
(pl.: A Mérkőzéseredmény közlő lapot az I. Játékvezető biztosította, mivel a rendezőnél nem volt ilyen 
nyomtatvány!) 
 



 


