
 
 

 

Magyar Röplabda Szövetség „Vollé! 2020 – Röpsuli” programjának keretén belül szervezett torna 

 

Versenykiírás – 1. számú melléklet 

Korosztályi besorolások és speciális játékszabályok 
 
Az egyes tornák versenykiírása határozza meg, hogy az adott tornán milyen kategóriájú versenyszámok 
kerülnek megrendezésre függetlenül attól, hogy a jelen, minden tornára vonatkozó általános mellékletben 
milyen kategória játékszabályai vannak felsorolva. 

 
A jelen mellékletben foglaltakon túl „A röplabdázás hivatalos játékszabályai” mérvadó a jelen versenykiírás által 
szervezett tornán elvárható ésszerű követelmények mellett. A dokumentum elérhető az alábbi internetes címen: 

http://www.mrszjt.hu/szab_terem/jatekszab.pdf 

 
Általánosan minden kategóriára érvényes szabályok 
 1. Az egyenruha egyformaságát és számozását nem követeljük meg, de elvárjuk, hogy törekedjenek a csapatok 

az egységes megjelenésre. 
 2. A megfogott labda és a kettős érintés labdamegjátszási hibák „nagyvonalúan” lesznek elbírálva. 
 3. Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb EGY pihenőidőt kérhet. 
 4. Libero játékos NEM szerepeltethető. 

 
Gyermek kategóriák (IV. korcsoport) 
Korosztály: 2002. január 1-jén vagy később születettek 
Versenyszámok: Gyermek leány kategória 
  Gyermek fiú/vegyes kategória 
 1. A gyermek leány kategória mérkőzésein csak leány; a gyermek fiú/vegyes kategória mérkőzésein csak fiú, 

vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják a csapatot. 
 2. A játékpálya 18×9 m2 területű. 
 3. A háló felső szintjének magassága a gyermek leány kategóriában 217 cm, a gyermek fiú/vegyes 

kategóriában 230 cm. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre gyermek leány és gyermek 
fiú/vegyes kategória, az összevont gyermek kategóriában a háló felső szintjének magassága 217 cm. 

 4. A labdára a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek. 
 5. Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lennie. 
 6. Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos 

állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost). 
 7. A csapatok állásrendjére a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek. 
 8. Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató járásával 

azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak 
akkor is forgást kell végrehajtani, ha a nyitó játékos egymás után három nyitást végrehajtott, és ezeket 
követően minden esetben a csapata nyerte a pontot. 

 9. A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar bármelyik 
részével kell megütni. 

 10. A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl egyéb 
megkötései nincsenek. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre gyermek leány és gyermek 
fiú/vegyes kategória, az összevont gyermek kategóriában a fiú játékosok ütéssel (egy kézzel érintett 
labda, ami a kéz elhagyása után rögtön a talaj irányába halad) nem, más egykezes érintéssel pedig csak 
akkor tehetik át a labdát az ellentérfélre, ha legalább az egyik lábuk az érintés pillanatában érinti a talajt. 

 11. Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb hat játékoscserét kérhet. 

  

http://www.mrszjt.hu/szab_terem/jatekszab.pdf


 
 

 

Mini kategóriák (III. korcsoport) 
Korosztály: 2004. január 1-jén vagy később születettek 
Versenyszámok: Mini leány kategória 
  Mini fiú/vegyes kategória 
 1. A mini leány kategória mérkőzésein csak leány; a mini fiú/vegyes kategória mérkőzésein csak fiú, vagy 

vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják a csapatot. 
 2. A játékpálya 14×7 m2 területű. 
 3. A háló felső szintjének magassága a mini leány kategóriában 210 cm, a mini fiú/vegyes kategóriában 215 

cm. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre mini leány és mini fiú/vegyes kategória, az 
összevont mini kategóriában a háló felső szintjének magassága 210 cm. 

 4. A labdára a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek. 
 5. Csapatonként mindig 4 játékosnak kell játékban lennie. 
 6. Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos 

állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost). 
 7. A játékosok helyeit az alábbiak szerint kell számozni: A háló melletti 3 játékos az első sor játékosa. Ők 

foglalják el a 4-es (bal első), a 3-as (középső első) és a 2-es (jobb első) helyeket. A negyedik játékos a hátsó 
sorköteles. Ő foglalja el az 1-es (hátsó) helyet. A játékosok egymáshoz viszonyított helyzete: a hátsó 
sorköteles játékosnak távolabb kell állni a középvonaltól, mint a középső első (3-as helyet elfoglaló) 
játékosnak; az első sorköteles játékosoknak oldalirányban külön-külön a helytartásuk szerint kell helyet 
foglalniuk. A játékosok helyzetét a talajjal érintkező lábuk helyzete határozza meg az alábbiak szerint: a 
középső első játékos lába egy részének közelebb kell lennie a középvonalhoz, mint a hátsó sorköteles 
játékos lábának; a jobb vagy bal oldali játékos lába egy részének közelebb kell lennie a megfelelő 
oldalvonalhoz, mint a középjátékos lába. 

  Az állásrendet az alábbi ábra mutatja, a nyitó helyen lévő játékos pirossal lett megjelölve: 

 
 8. Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató járásával 

azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak 
akkor is forgást kell végrehajtani, ha a nyitó játékos egymás után három nyitást végrehajtott, és ezeket 
követően minden esetben a csapata nyerte a pontot. 

 9. A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar bármelyik 
részével kell megütni. 

 10. A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl egyéb 
megkötései nincsenek. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre mini leány és mini fiú/vegyes 
kategória, az összevont mini kategóriában a fiú játékosok ütéssel (egy kézzel érintett labda, ami a kéz 
elhagyása után rögtön a talaj irányába halad) nem, más egykezes érintéssel pedig csak akkor tehetik át 
a labdát az ellentérfélre, ha legalább az egyik lábuk az érintés pillanatában érinti a talajt. 

 11. Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb négy játékoscserét kérhet. 



 
 

 

Szupermini kategória (II. korcsoport) 
Korosztály: 2006. január 1-jén vagy később születettek 
Versenyszámok: Szupermini 
 1. Csak leány, csak fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok (tehát bármilyen összetételben) alkothatják a 

csapatot. 
 2. A játékpálya 12×6 m2 területű. 
 3. A háló felső szintjének magassága 230 cm. 
 4. A játékot könnyített, 210 gramm súlyú röplabdával kell játszani. 
 5. Csapatonként mindig 3 játékosnak kell játékban lennie. Ha a csapat négy, öt vagy hat játékosból áll, a 

játszmákban (a csapat játékosainak számától függően) 1, 2 vagy 3 cserejátékosnak kötelező szerepelni oly 
módon, hogy a nyitás jogát megszerző csapat nyitásra soron nem következő játékosa lejön a pályáról, és 
a cserék közül az előre meghatározott sorrend szerint következő játékos áll a helyére (3-as helyre), és a 
pályán maradók közül az addig 2-es helyen álló, és a forgással 1-es helyre kerülő hajtja végre a nyitást. 

 6. Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos 
állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost). 

 7. A játékosok helyeit az alábbiak szerint kell számozni: A 3 játékos egymás mellett helyezkedik el, ők a 3-as 
(bal), 2-es (középső) és az 1-es (jobb) helyeket foglalják el. A játékosok egymáshoz viszonyított helyzete: a 
játékosoknak oldalirányban külön-külön a helytartásuk szerint kell helyet foglalniuk. A játékosok helyzetét 
a talajjal érintkező lábuk helyzete határozza meg az alábbiak szerint: a jobb vagy bal oldali játékos lába egy 
részének közelebb kell lennie a megfelelő oldalvonalhoz, mint a középsőnek. Mindhárom játékos első 
sorkötelesnek számít. 

  Az állásrendet az alábbi ábra mutatja, a nyitó helyen lévő játékos pirossal lett megjelölve: 

 
 8. Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató járásával 

azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak 
akkor is forgást kell végrehajtani, ha a nyitó játékos egymás után három nyitást végrehajtott, és ezeket 
követően minden esetben a csapata nyerte a pontot. 

 9. A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar bármelyik 
részével kell megütni. Csak alsó nyitást szabad végrehajtani, amikor a játékos alulról felfelé mozgatja a 
karját a labda megütése közben. 

 10. A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl egyéb 
megkötései nincsenek. 

 11. Játszmánként a kötelező cserén túl játékoscserét nem lehet kérni. Az edzőnek játszmánként két 
alkalommal, amikor nyitásfogadáshoz készül a csapata, lehetősége van arra, hogy két labdamenet közt a 
játékoscsere karjel alkalmazásával egy állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a forgásrendet követve 
akkor is, amikor ez nincs a csapata számára előírva. 



 
 

 

Manó kategória 
Korosztály: 2007. január 1-jén vagy később születettek 
Versenyszámok: Manó 
 1. Csak leány, csak fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok (tehát bármilyen összetételben) alkothatják a 

csapatot. 
 2. A játékpálya legalább 7,92x4 m2, legfeljebb 10×5,18 m2 területű, lehetőleg négyzet alakú térfelekből 

álljon. 
 3. A háló felső szintjének magassága 230 cm. 
 4. A játékot könnyített, 210 gramm súlyú röplabdával kell játszani. 
 5. Csapatonként mindig 2 játékosnak kell játékban lennie. A csapatot három, négy, öt vagy hat játékossal 

kell teljesnek nyilvánítani. A játszmákban (a csapat játékosainak számától függően) 1, 2, 3 vagy 4 
cserejátékosnak kötelező szerepelni oly módon, hogy a nyitás jogát megszerző csapat nyitásra soron nem 
következő játékosa lejön a pályáról, és a cserék közül az előre meghatározott sorrend szerint következő 
játékos áll a helyére, és a pályán maradó hajtja végre a nyitást. 

 6. Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos 
állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost), a későbbi helyezkedésüket a Manók 
kategória játékmenete részben leírtak határozzák meg. 

 7. A játékosok helyeit az alábbiak szerint kell számozni: A 2 játékos egymás mellett helyezkedik el, ők a 2-es 
(bal) és az 1-es (jobb) helyeket foglalják el. A játékosok egymáshoz viszonyított helyzete: a játékosoknak 
oldalirányban külön-külön a helytartásuk szerint kell helyet foglalniuk. A játékosok helyzetét a talajjal 
érintkező lábuk helyzete határozza meg az alábbiak szerint: a jobb vagy bal oldali játékos lába egy részének 
közelebb kell lennie a megfelelő oldalvonalhoz, mint másiknak. Mindkét játékos első sorkötelesnek számít. 

  Az állásrendet az alábbi ábra mutatja, a nyitó helyen lévő játékos pirossal lett megjelölve: 

 
 8. Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató járásával 

azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak 
akkor is MINDEN ALKALOMMAL forgást kell végrehajtania, ha a nyitást követően újból a nyitó csapat 
nyerte a pontot. 

 9. A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar bármelyik 
részével kell megütni, illetve KOSÁRÉRINTÉSSEL játszható meg. Csak alsó nyitást szabad végrehajtani, 
amikor a játékos alulról fölfelé mozgatja a karját a labda megütése közben, illetve kosárérintés 
alkalmazható, amikor a játékos az önmagának földobott labdát kosárérintéssel hozza játékba. 
Amennyiben egy játékos kosárérintéssel szeretné végrehajtani a nyitást, előre jeleznie kell a 
játékvezetőnél, és ekkor lehetősége van a középvonallal párhuzamosan, attól a saját alapvonala felé 3,96 
méterre a térfele közepén egy méter szélességben kijelölt nyitóvonal mögül végrehajtania a nyitást. 

 10. A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl egyéb 
megkötései nincsenek. 

 11. Játszmánként a kötelező cserén túl játékoscserét nem lehet kérni. Az edzőnek játszmánként korlátlan 
számban, amikor nyitásfogadáshoz készül a csapata, lehetősége van arra, hogy két labdamenet közt a 
játékoscsere karjel alkalmazásával egy állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a forgásrendet követve 
akkor is, amikor ez nincs a csapata számára előírva. 



 
 

 

A manó kategória játékmenete 
 1. A védekező csapat játékosa két kézzel bármilyen módon elkaphatja a labdát. 
 2. A labda nélküli játékos be kell fusson a háló két végén, a közép- és oldalvonalak találkozásánál felrajzolt 

területek egyikéhez (a közelebbihez érdemes, de nem hiba, ha másikhoz megy), és legalább egy lábbal meg 
kell érintenie a területet (lásd az ábrán: szürke szaggatott nyíl). 

 3. A labdás játékos két kézzel dobja a labdát (tetszőlegesen alulról vagy felülről) a társának. 
 4. A második érintést végző játékosnak fej fölül kosárérintéssel KELL visszajátszania a labdát társának (az 

érintés pillanatában már nem kötelező a felrajzolt területen belül tartózkodnia a második érintést végrehajtó 
játékosnak). 

 5. A harmadik érintést végrehajtó játékosnak fej fölül kosárérintéssel KELL átjátszani a labdát a másik térfélre. 
 6. A három csapatérintés kijátszása kötelező. 
 7. A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban (alap- és oldalvonalak találkozásánál) 

kijelölt területet meg kell érinteniük legalább egy lábbal (lásd az ábrán: kék és zöld nyilak), így helyet 
cserélnek a következő védekezés előtt. 

 8. A játékos a labda megjátszása közben felugorhat. 
 9. A labda elkapása és eldobása között legfeljebb 2 másodperc telhet el. Labdával a kézben nem lehet lépni. 

 

 
 
Szemléltető videó: https://www.facebook.com/video.php?v=1593606134192293 

https://www.facebook.com/video.php?v=1593606134192293

