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Általános iskolákban röplabda sportcsoportokat vezető testnevelő, edző részére 
 

Tárgy: Tájékoztató az MRSZ Röpsuli-programjáról 
 
 

Tisztelt Testnevelő, Edző! 
 

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) 2013 őszén régóta fennálló tartozását kezdte el törleszteni a 
„Vollé! 2020 – Röpsuli” program életre hívásával. Az eddig kizárólag a versenysport területét felügyelő 
sportági szakszövetség ezzel a kezdeményezéssel nyitott a szabadidős sport felé, és az iskolás gyerekek, 
valamint testnevelőik számára olyan koncepciót kezdett el építeni, amivel lehetősége van hosszú távon 
biztos alapokra építeni a röplabda sportágat Magyarországon. 
 

Az elképzelés nem saját, Őry Tamásné Merő Nóra, az MRSZ korábbi szakfelügyelője és az ELTE korábbi 
tanszékvezető tanára a Budapesti Röplabda Szövetség keretein belül több mint 15 éve vágott bele 
fővárosi szinten egy olyan rendszernek a kiépítésébe, amivel a célja nem volt sem több, sem kevesebb, 
minthogy minél szélesebb körben megszerettesse a röplabdát az általános iskolások körében.  
 

A program kimondottan az iskolai sportra, a sportág vérkeringésébe még be nem került játékosokra 
koncentrál. 
 

A gyerekek számára a legfontosabb nem az, hogy röplabda versenyen vesznek részt, hanem hogy 

élményben van részük. Nem egész napos, hanem szülő-, testnevelő- és főként gyermek-barát módon 
csak 4-6 óráig tart egy megmérettetés. Ezen kevés idő alatt megállás nélkül zsong a terem, a tömeg, 
amely magában is nagy élményt nyújt a résztvevők számára.  Az eredmény másodlagos, sokkal 
fontosabb a játékból fakadó öröm. Ezt még inkább erősíti az, hogy a tornák végén minden gyermek 
díjazásban részesül. 
 

A felkészítő edzők, testnevelők számára egy ösztönző rendszer került lefektetésre. Nem az oktatási 
intézményeket, hanem magukat a testnevelőket célozta meg a program, és a számukra juttatandó 

anyagi ellenszolgáltatás (versenyenként a csapatkísérési alapdíj 20.000,- forint), valamint szakmai 
programcsomagért cserébe az MRSZ elvárása annyi, hogy az általa megjelölt iskola csapatával legalább 
kettő alkalommal részt vegyen a Vollé! 2020 – Röpsuli program keretében szervezett versenyen 

(minimum 5 fő IV. korcsoportú vagy fiatalabb, és további minimum 5 fő III. korcsoportú vagy 
fiatalabb gyermekkel) és a szakmai fejlődés érdekében legalább egy alkalommal részt vesz az MRSZ 

által szervezett szakmai előadáson. A program során folyamatos törekvés van rá, hogy a jövőben a 
szakemberek minél méltóbb módon legyenek elismerve az anyagiak terén is. 
 

A szakmai programcsomag részeként az MRSZ éves továbbképzési rendszerébe kapcsolódtak be a 
testnevelők, az ország legkiemelkedőbb gyakorló röplabdás szakembereitől hallgathatnak a 
munkájukba beépíthető ismeretanyagot. A 2016/2017. tanévben már teljesen elkülönül az edzői és 
testnevelői továbbképzés, egy külön csapat dolgozik a testnevelők „Vollé! 2020 – Röpsuli” program 
keretében történő képzésén, több témakörben, sok helyszínen. Elkészült egy hat részből álló látvány- 
és oktató elemeket szolgáló poszter-sorozat, valamint a frissen bevezetett manó és szupermini 
röplabdáról egy-egy kiadvány, amit minél több oktatási intézménybe szeretnénk eljuttatni. A 
2016/2017. tanévben bevezettük, hogy a versenyeken szakmailag – egy előre leírt minimum 
kritériumrendszer alapján – fölmérjük a csapatok technikai tudását, a leggyakoribb hibákat, és ennek 
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a kritériumrendszernek a hibajavító gyakorlatokkal bővített változatát ki is szeretnénk adni a 
közeljövőben. 
 

És hogy mit nyer ebből az egészből a röplabda? Először is hatalmas tömegbázist, ami nagyon hiányzik 
évek óta utánpótlásszinten. Emellett az MRSZ végre rálátást nyer a különböző műhelyek, régiók 
munkájára, felügyelni, követni és irányítani tudja az ország egész területén a röplabda sportot, ami 
nélkül nem nagyon lehet teljes a szakszövetség szakmai és szervezési koncepciója. 
 

A programban az alábbi korosztályokban kerülnek megrendezésre a versenyek: 
 gyermek korosztály (IV. korcsoport): 6-6 elleni játék; külön kategória leányoknak, és egy másik 

kategória a fiú és fiú-leány vegyes csapatoknak; 

 mini korosztály (III. korcsoport): 4-4 elleni játék; külön kategória leányoknak, és egy másik 

kategória a fiú és fiú-leány vegyes csapatoknak; 

 szupermini korosztály (II. korcsoport): 3-3 elleni játék, ugyanabban a kategóriában játszanak 

a fiú, a leány és a fiú-leány vegyes csapatok; 

 manó korosztály (1-3. osztály): 2-2 elleni játék, de legalább 3 játékosnak kell alkotnia a 
csapatot, és állandóan cserélgetik egymást; a labda bizonyos esetekben megfogható; ugyanabban 

a kategóriában játszanak a fiú, a leány és a fiú-leány vegyes csapatok. 
 

A résztvevő testnevelők, edzők visszajelzései általában pozitívak mind a versenyek formája, mind a 
továbbképzési lehetőségek, mind az anyagi juttatás tekintetében, ami mellett természetesen el kell 
mondani, hogy nem lehet mindenkinek a kedvében járni, de a nagy többség örömmel vette a 

kezdeményezést, és lelkesen részt vesznek a programban. 
A programmal kapcsolatban érdeklődni az MRSZ-nél lehet Szabados Istvánnál, Hiervarter Ákosnál vagy 

Szombathelyi Zsófiánál a ropsuli@hunvolley.hu e-mail címen, illetve a 06-1/300-7250-es 
telefonszámon. 
Amennyiben megtetszett Önnek a lehetőség és szívesen foglakozna röplabdával saját iskolájában, 

kérem, csatlakozzon programunkhoz! 
 

Budapest, 2016. november 16. 
 

Tisztelettel: 
 

 Szombathelyi Zsófia s.k. Hiervarter Ákos s.k. 
 Röpsuli-program Röpsuli-program szakmai referens 
 
 

További információk az alábbi linkeken: 

https://www.facebook.com/volle2020ropsuli/ 
http://www.hunvolley.hu/index.php/szovetseg/volle-2020 
https://www.youtube.com/channel/UCVKKgbYqgqHMoVhFwf3Io_w 
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