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Magyar Röplabda Szövetség 
Teremröplabda 

Külföldre utazó delegációk személyi összetételének Szabályzata 
 
A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Külföldre utazó delegációk személyi 
összetételének Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. § Általános érvény ű megállapítások  
 
1. Az FIVB/CEV által szervezett nemzetközi versenyekre utazó hivatalos delegációk maximális 

létszáma 17 fő lehet (kivéve a Döntők), az alábbiak szerint: 
• csapatvezető 
• vezetőedző 
• másodedző 
• orvos 
• masszőr 
• 12 játékos 

 
2. A nem hivatalos és/vagy barátságos versenyek esetében a hivatalos delegáció létszáma ettől 

eltérően is alakulhat. 
 
3. A fentiekben leírt mindkét esetben a csapatvezető kijelölése kötelező érvényű. A kinevezett 

személynek tárgyalási szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie és a kiküldetés során nem 
tölthet be más funkciót a delegáción belül. 

 
2. § A nemzetközi versenyek lebonyolításában jártas  csapatvezet ő fő feladatai  

 
1. A csapat szállásával és étkezésével kapcsolatban felmerülő problémáinak kezelése. 
 
2. A napi program egyeztetése a rendezővel. 
 
3. Egyeztetés és együttműködés a verseny FIVB/CEV delegátusával bármilyen felmerülő probléma 

vagy doppingvizsgálat kezdeményezése esetén, valamint amennyiben ezt a szabályzatban leírtak 
megkövetelik. 

 
4. A csapat képviselete az előzetes ellenőrzésen a vezetőedző és a csapatorvos kíséretében, 

melynek során az adott versenyre vonatkozó dokumentumokat és felszereléseket köteles 
bemutatni. 

 
5. A delegáció képviselete a technikai értekezleten. 
 
6. A delegációval utazó extra személyek akkreditációjával, szállás és étkezésével összefüggő 

ügyintézés. 
 
7. Biztosítani a vezetőedző és a csapatkapitány megjelenését az esetleges sajtótájékoztatón. 
 
8. A delegáció utaztatásával kapcsolatos teendők ellátása, az esetleges változtatások koordinálása. 
 
9. Az MRSZ képviselete hivatalos fogadásokon és a média képviselői előtt. 
 

3. § A csapatvezet ő joga és kötelezettsége  
 
1. A kint tartózkodás során a delegációt érintő valamennyi felmerülő kérdésben a végső 

döntéshozatal a vezetőedzővel és/vagy a csapatorvossal tartott egyeztetést követően. 
 
2. A hazautazást követően írásbeli csapatvezetői jelentést elkészítése. 
 
3. Az MRSZ szabályzataiban leírtaknak megfelelő pénzügyi elszámolás elkészítése. 
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4. § A csapatvezet ő személyének meghatározása  

 
1. A csapatvezető és a többi tisztségviselő megbízását – a főtitkár és a technikai igazgató javaslata 

alapján – az MRSZ elnöksége hagyja jóvá. A játékoskeret jóváhagyása a vezetőedző javaslata 
alapján történik. 

 
5. § Záró rendelkezések  

 
1. Aki a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, sportfegyelmi vétséget követ el. 
 
2. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértéséből adódó vitás kérdésekben első fokon a JFB, 

másodfokon az MRSZ Elnöksége, vagy Ügyvezetősége dönt. 
 
3. Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben hozott elsőfokú bizottsági határozat ellen a 

kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezéssel élni az MRSZ Elnökségéhez, 
vagy Ügyvezetőségéhez. A fellebbezés a felfüggesztésre nézve nem halasztó hatályú. 

 
4. Jelen Szabályzatban nem érintett bármely kérdésben az MRSZ Elnöksége vagy Ügyvezetősége 

dönt. 
 

6. § Hatálybalépés  
 
1. Jelen Szabályzat 2011.11.24-én lép hatályba. A Szabályzatot a hatálybalépése utáni delegációkra 

kell alkalmazni. 
 
Jelen Szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2011.11.24-én jóváhagyta. 
 
 
 

Magyar Röplabda Szövetség 
Elnöksége 

 


