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Versenykiírás 
 
A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Versenyszabályzatát - az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1. § A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által rendezett versenyek 
 
1.1. A Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett Országos Gyermek Bajnokság 

lebonyolításával kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az MRSZ Nyilvántartási 
és Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az MRSZ Versenybizottságra (a 
továbbiakban: VB), az MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságra (a továbbiakban: IUB), az MRSZ 
Szakmai Kollégiumra (a továbbiakban: SZK), az MRSZ Játékvezetői Testületére (a továbbiakban: 
JT), az MRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságára (a továbbiakban: EFB), a versenyrendező 
szervekre, a sportolókra, az edzőkre, a gyúrókra, az orvosokra, valamint a jegyzőkönyvvezetőkre, 
és minden egyéb közreműködő sportszakemberre. 

 
2. § Versenyekre történő nevezés 

 
2.1. A versenykiírás keretében az alábbi versenyszámok kerülnek meghirdetésre: 

 Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság (OGYB) fiú csapatoknak, 

 Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság (OGYB) leány csapatoknak. 
 
2.2. Az MRSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, sportiskola, iskola, iskolai 

sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amelynek nincs 3 hónapot meghaladó 
lejárt köztartozása és ha – gazdasági társaság esetén – nem áll felszámolás alatt. Az indulási 
jogosultságot az érintett sportszervezet kizárólag a 2004. évi I. törvény és annak 2012. évi 
módosításának (Sporttörvény) rendelkezései szerint ruházhatja át másra. 

 
Az MRSZ által rendezett (2.1 pontban meghatározott) versenyekre nevezhet minden (az előző 
bekezdésben foglaltaknak megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett, 
röplabda szakosztállyal rendelkező sportszervezet, amennyiben az MRSZ-szel tagsági 
viszonyban áll illetve kezdeményezi tagsági viszony létesítését, valamint magára nézve 
kötelezőnek fogadja el az MRSZ valamennyi szabályzatát, az Elnökség és az Ügyvezetőség 
határozatait és ezen Versenykiírás rendelkezéseit. 

 
2.3. Az MRSZ által rendezett versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír alapon, vagy 

elektronikus úton. 
A nevezési határidő: 2016. szeptember 9. 
A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell: 

 a nevezési díj első részletének befizetését igazoló bizonylat másolatát, 

 az éves tagdíjnak naptári év január 31-ig megtörtént befizetését igazoló bizonylat másolatát 

  a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolását (NAV), 

 a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot a sportszervezet nyilvántartási adatairól 
(gazdasági társaság esetén a cégbírósági kivonatot), 

 a kitöltött VB-05 Személyi adatlap nyomtatvány(oka)t a sportszervezet hivatalos képviselőjéről 
és a sportszervezet MRSZ kapcsolattartójáról. 

 
Ha a nevezés elektronikus úton történt, a dokumentumokat papír alapon is el kell küldeni a VB-
hez (ezek beérkezési határideje a nevezési határidőt követő nyolcadik nap). 
Amennyiben a sportszervezetnek rendezetlen tartozása van az MRSZ-szel szemben, vagy a 
nevezési díjat nem fizette be, vagy a tagdíjat nem fizette be, vagy hibásan töltötte ki a Nevezési 
lapot, vagy a fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, a nevezést a VB nem fogadja el, hanem 
hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet, aminek időtartama nem tolja ki a nevezési határidőt. 
A nevezési határidőt követően beérkező hiánypótlást is terheli a "késedelmes nevezés 
büntetése". Új sportszervezet (nevezési határidő előtt 3 hónapnál nem régebben alakult) 
nevezése esetén a bírósági bejegyzés internetről kinyomtatott igazolása elegendő. Az eredeti 
okiratokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül a VB részére be kell nyújtani. 
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2.4. Késedelmes nevezésnek tekintendő a sportszervezet nevezése, ha a nevezési határidőig: 

 nem érkezik meg a VB-hez a hibátlanul kitöltött Nevezési lap és/vagy 

 nem érkezik meg a VB-hez a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolás (NAV) 
és/vagy 

 nem érkezik meg a VB-hez a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a sportszervezet 
nyilvántartási adatairól és/vagy 

 nem fizeti be a nevezési díjat és/vagy 

 nem fizeti be a tagdíjat és/vagy 

 nem küldi be a kitöltött VB-05 számú Személyi adatlap nyomtatvány(oka)t a 
sportszervezet hivatalos képviselőjéről és a sportszervezet MRSZ-kapcsolattartójáról 

és nevezési szándékát továbbra is fenntartja. Késedelmesen nevezni a nevezési határidőt 
követően legfeljebb 14 naptári napig lehet, ez után a végső határidő után a VB hivatalból 
elutasítja a nevezéseket. Késedelmes nevezés esetén (a nevezési díjon felül) naponta 
késedelmi díjat kell fizetni, melynek összege 20.000,- Ft/nap. 

 
2.5. A VB kizárólag a Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyekkel (hivatalos képviselő, 

MRSZ kapcsolattartó) tárgyal, illetve az aláírásukkal és a sportszervezet bélyegzőjével hitelesített 
bejelentéseket fogadja el (a bejelentés történhet a kapcsolattartó személyek adatai között 
megadott fax számról és/vagy e-mail címről is, azonban kizárólag ezek valamelyikéről). A 
Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyek (hivatalos képviselő, MRSZ kapcsolattartó) 
adatait tartalmazó Személyi adatlap a Nevezési dokumentumokkal együtt nyújtandó be. A VB 
minden hivatalos közlést első sorban elektronikus formában tesz meg a sportszervezetek felé és 
kizárólag azok kapcsolattartó személyeinek. Mindenféle értesítés a VB részéről kézbesítettnek 
tekintendő, ha azokat a VB határidőre elküldte a helyes e-mail címre. 

 
2.6. A Nevezési lapon leadott adatokban történt változást azonnal, írásban közölni kell a VB-vel. 

Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vétkes sportszervezetet terhelik. 
 
2.7. Az Országos Gyermek Bajnokság versenyszámban egy sportszervezet több csapatot is indíthat. 

 
2.8. Valamennyi elfogadott, vagy elutasított nevezésről, illetve a hiánypótlásra való felszólításról a VB 

írásos értesítést küld (elektronikus úton). 
 

3. § Játéknapok 
 
3.1. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz és elődöntő-helyosztó tornák 

időpontjait a VB jelöli ki meghatározott hétvégékre. A tornák a rendező által meghatározott 
szombati vagy vasárnapi napokon kerülnek megrendezésre. Az Országos Gyermek Bajnokság 
mérkőzéseit (tornáit) nem lehet megrendezni karácsonyi, húsvéti és Mindenszentek 
ünnepnapokon. Az iskolai (őszi-, téli-, tavaszi-) szünetekben az IUB és a VB egyeztetése alapján 
lehet megrendezni a mérkőzéseket (tornákat). 

 
3.2. Az Országos Gyermek Bajnokság tornák rendezőit a VB jelöli ki az érintett csapatok földrajzi 

helyzetének és az IUB javaslatának figyelembe vételével, valamint arra tekintettel, hogy az 
alapszakasz, a középszakasz és az elődöntők alkalmával együttesen, legalább egy torna 
rendezésének lehetősége minden csapatnak biztosítható legyen. 

 
3.3. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáinak idejéről és kijelölt rendezőiről a VB elektronikus úton 

értesíti a csapatokat, melyet hivatalos közlésnek kell tekinteni. Az Országos Gyermek Bajnokság 
tornáinak rendezésére kijelölt sportszervezeteknek írásos visszaigazolást kell küldeni a VB 
számára a torna megrendezéséről a megadott határidőig. A visszaigazolás csak elektronikus 
módon történhet. 

 
3.3. Ha az Országos Gyermek Bajnokság tornáján résztvevő csapatok valamelyike a torna 

időpontjára vonatkozó változtatást kezdeményez, úgy azt a VB csak akkor fogadhatja el, ha a 
kezdeményező valamennyi ellenfelével írásban megállapodott az új időpontról. A 
kezdeményezőnek változtatási díjat kell befizetni, amely befizetés igazolása nélkül a változtatási 
kérelem nem bírálható el. A torna időpontja előtt 7 naptári napon belül a VB nem fogad el 
változtatási kérelmet. 
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A változtatási díj összege: 10.000,- Ft 
 
3.4. A VB fenntartja a jogot arra, hogy a rendezésre kijelölt sportszervezettől a bajnoki idényben 

megvonja a rendezés lehetőségét, amennyiben a visszaigazolás a kért határidőig nem történik 
meg, vagy ha a torna a kijelölt időpontban nem rendezhető meg és az érintett csapatok a 
változtatást nem fogadják el, vagy ha a rendezést a sportszervezet nem vállalja el. A VB az 
Általános rész II. 30.1. pontja szerint, valamennyi csapatot ki nem állónak tekinti, amennyiben 
egyik csapat sem vállalja el a kijelölt torna megrendezését az adott csoportban. 

 
3.5. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjének időpontját a versenynaptár tartalmazza. 

Az országos döntők megrendezésére a VB pályázatot ír ki a versenyre nevezett sportszervezetek 
és az MRSZ valamennyi tagszervezete részére(kivéve az Ügyvezetés vagy az Elnökség ettől 
eltérő döntése esetén). A rendezési jogot nyert pályázóval az MRSZ megállapodást köt a 
lebonyolításra vonatkozóan. Ha az országos döntők rendezésére egy pályázat sem érkezik, 
akkor azokat az MRSZ rendezi meg semleges helyszínen, ebben az esetben valamennyi 
felmerülő költséget a résztvevő csapatok egyenlő arányban elosztva fizetnek. 

 
4. § Helyezések eldöntése 

 
4.1. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzései az alapszakaszban és a középszakaszban, 

valamint a helyosztó tornákon három játszmáig tartanak, amennyiben egy nap több, mint 2 
mérkőzést kell játszania egy csapatnak (4 csapatos torna esetén). Minden játszma 25 pontig tart, 
amelyeket legalább két pont különbséggel kell nyerni. Minden játszmagyőzelem egy bajnoki 
pontot ér. Pontegyenlőség esetén, a játszmákon belüli nyert és vesztett pontok aránya dönt. Ha 
ez is azonos, az egymás elleni eredményt kell figyelembe venni nyert játszmák száma, 
játszmákon belüli nyert és vesztett pontok aránya sorrendben. 
 

4.2. Az elődöntő és döntő mérkőzései három nyert játszmáig tartanak. Ezeken a mérkőzéseken a 
győztes csapat 2 pontot, a vesztes csapat 1 pontot kap, a ki nem állónak tekintett csapat nem kap 
pontot. 
Az elődöntőben és döntőben körmérkőzéseknél a helyezési sorrendet a szerzett pontok száma 
határozza meg. Ha az egyenlő, akkor a körmérkőzésen összesen nyert és vesztett játszmák 
aránya, ha ez is egyenlő, akkor a játszmákon belüli nyert és vesztett pontok aránya dönt. Ha a 
fenti három tényező azonos, úgy az egymás elleni eredményeket kell figyelembe venni, szerzett 
pontok száma, nyert és vesztett játszmák aránya, játszmákon belüli nyert és vesztett pontok 
aránya sorrendben. 

 
4.3. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz, illetve elődöntő-helyosztó 

helyezési sorrendjének megállapításánál az alapszakasz, a középszakasz, illetve az elődöntő-
helyosztó tornáinak eredményeit kell figyelembe venni. 

 
4.4. A törölt, vagy visszalépett csapat eredményeit figyelembe kell venni azokon a tornákon, amelynek 

mérkőzéseit ez a csapat maradéktalanul lejátszotta. 
 

5. § Csoportbeosztás 
 

5.1. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz és elődöntő-helyosztó tornák 
csoportjainak számát, létszámát, a csoportokból továbbjutók számát, valamint a csapatok 
csoportbeosztását a VB határozza meg az IUB javaslata alapján. 

 
5.2. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz csoportbeosztásait, a nevezési határidőt követő 2 

héten belül el kell készíteni és ezt, valamint a bajnokság lebonyolításának pontos rendjét a 
résztvevőknek elektronikus úton el kell küldeni.  

5.3. Az Országos Gyermek Bajnokság középszakasz, illetve az elődöntők-helyosztók 
csoportbeosztását az alapszakasz, illetve a középszakasz befejezését követő 2 héten belül kell 
elkészíteni és a résztvevőknek elektronikus úton elküldeni. 

 
6. § Lebonyolítás 

 
6.1. Az Országos Gyermek Bajnokság lebonyolítása a következők szerint történik: 
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 alapszakasz (2 torna), 

 középszakasz (2 torna), 

 elődöntő-helyosztó (2 torna), 

 döntő 
 
6.2. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz és elődöntő-helyosztó tornák egy 

nap alatt kerülnek megrendezésre. A mérkőzések beosztása az alábbiak szerint történik: 
 

 öt csapat esetén úgy kell meghatározni a mérkőzéseket, hogy minden csapat minden 
tornán 2 (két) mérkőzést játszik, és egyik csapat sem játszik két mérkőzést egymás után 

 négy csapat esetén: 1 – 4, 2 – 3, 1 – 2, 4 – 3, 3 – 1, 2 – 4, ahol az 1-es számot a 
rendezőhöz földrajzilag és közúton legközelebb lévő csapat, a 3-as számot a rendezőtől 
földrajzilag és közúton legtávolabb lévő csapat, a 2-es számot a távolságban az előző 
kettő között lévő csapat, a 4-es számot a rendező csapat kapja, 

 három csapat esetén: 2 – 3, 1 – 2, 3 – 1, ahol az 1-es számot a rendezőtől földrajzilag és 
közúton távolabbi csapat, a 2-es számot a rendezőhöz földrajzilag és közúton közelebbi 
csapat, a 3-as számot a rendező csapat kapja. 

 
6.3. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz és elődöntő-helyosztó tornákon a 

sportszervezetnek abban az esetben is ki kell állítani csapatot, ha azon a napon a sportszervezet 
felnőtt és/vagy junior (NB I, NB II) csapata is játszik mérkőzést. 
 

 
6.4. A VB az edzők többirányú elkötelezettségéből fakadó időpontütközéseket nem vesz figyelembe. A 

VB a területi szövetségek, illetve sportszervezetek által rendezett regionális jellegű versenyeket 
nem vesz figyelembe az Országos Gyermek Bajnokság versenyprogramjának kialakításánál még 
akkor sem, ha az adott verseny az MRSZ Versenynaptárában szerepel. 

 
6.5. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjébe jutott 6 csapat két 3-3 csapatos csoportba 

kerül sorsolás alapján. A lebonyolítás az alábbiak szerint történik: 
 

1. nap (1 vagy 2 pályán): 
A2 – A3 sorsolási számok  B2 – B3 sorsolási számok 
A1 – A2 sorsolási számok  B1 – B2 sorsolási számok 
A3 – A1 sorsolási számok  B3 – B1 sorsolási számok 

 
2. nap (1 vagy 2 pályán) 
Középdöntők: 
A II. – B III. helyezettek 
B II. – A III. helyezettek 
Elődöntők: 
B I. helyezett – A II.-B III. mérkőzés győztese 
A I. helyezett – B II.-A III. mérkőzés győztese 

 
3. nap (1 vagy 2 pályán) 
5. helyért: 
Középdöntők vesztesei 
3. helyért: 
Elődöntők vesztesei 
1. helyért 
Elődöntők győztesei 

 
 
6.6. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáinak, valamint országos döntőjének forgatókönyveit a VB 

készíti el és a torna előtt legalább 2 héttel korábban az MRSZ honlapján nyilvánosságra hozza, 
illetve elektronikus úton elküldi a csapatoknak. Ezt hivatalos közlésnek kell tekinteni. 

 
6.7. Az egyes versenyszámok részeredményeit és végeredményeit szakaszonként, a tornák 

befejezése után a VB a csapatoknak megküldi, illetve az MRSZ honlapján nyilvánosságra hozza. 
Ezt hivatalos közlésnek kell tekinteni. 



Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság, 
dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság 

Versenykiírás 

 
7. § Díjazás 

 
7.1. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén résztvevő valamennyi csapat 1-1 db oklevél 

elismerésben részesül. Ezen felül az 1-3. helyezett csapatok tagjai (legfeljebb 18-18 fő 
csapatonként) helyezésüknek megfelelő érem díjazásban részesülnek. Ezen felül az Országos 
Gyermek Bajnokság országos döntő 1. helyezett csapatai az MRSZ által felajánlott serleget nyerik 
el. 
 

7.2. Ha az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén az egyik résztvevő csapat nem várja meg 
a hivatalos eredményhirdetést, akkor az adott országos döntőn semmilyen különdíjat nem kaphat 
sem a csapat, sem a csapattagok, valamint a VB 50.000,- Ft befizetésére kötelezi a csapat 
sportszervezetét. 

 
8. § Költségek és elszámolási rend 

 
8.1. Az Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz, középszakasz és elődöntő-helyosztó tornáinak 

megrendezéséhez a kijelölt rendező sportszervezeteknek kell termet biztosítani, amelynek 
költségeit a többi résztvevőre nem terhelhetik. A jegyzőkönyvvezető díja a rendező 
sportszervezetet terheli. 

 
8.2. Azon sportszervezetek, amelyek a bajnokság ideje alatt valamilyen jogcímen pénz befizetésre 

kötelezettek és azt a megadott határidőre nem teljesítik, a VB határozata alapján, a 
sportszervezet összes sportolója számára kiadott versenyzési engedély felfüggesztésre kerül 
mindaddig, amíg fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget. A felfüggesztés ideje alatt a 
sportszervezet valamennyi benevezett csapata játék nélkül elveszti kiírt mérkőzéseit, de ezeken a 
mérkőzéseken a csapatokat nem kell ki nem állónak tekinteni, továbbá a sportszervezet által 
kezdeményezett változtatási kérelmeket a VB nem bírálja el. A versenyzési engedélyeket a VB a 
befizetési kötelezettség teljesítését követő 3 munkanap elteltével érvényesíti újra. 

 

8.3. Tagdíj és nevezési díj 
Az MRSZ Alapszabályában rögzítettek szerint éves tagdíjat és nevezési díjat kell fizetnie 
mindazon sportszervezeteknek, amelyek bármelyik bajnokságban indulni szeretnének. A tagdíjat, 
továbbá a nevezési díjat az MRSZ számlájára (MKB Bank 10300002-10564905-49020012) kell 
befizetni. 
 
A tagdíj összege: 5.000,- Forint 
 
Az Országos Gyermek Bajnokság nevezési díja:  

 

Fiú csapatoknál: 150.000,- Ft 
Leány csapatoknál: 140.000,- Ft 
 

A nevezési díj magában foglalja az Országos Gyermek Bajnokság összes játékvezetői, 
versenybírói és vonalbírói díját, továbbá ezen személyek utazási költségeit is. 
A nevezési díjat az NB I-ben nevezett sportszervezeteknek az Országos Gyermek Bajnokságban 
nevezett első csapatuk után nem kell megfizetni, azonban a második vagy többedik csapatra 
vonatkozóan igen. 
 
A nevezési díjat a következő részletekben kell befizetni: 
Leány csapatoknál:      Fiú csapatoknál: 
nevezéskor: 20.000,- Ft    nevezéskor:  30.000,- Ft 
november 30-ig: 40.000,- Ft    november 30-ig: 40.000,- Ft 
január 31-ig: 40.000,- Ft    január 31-ig:  40.000,- Ft 
március 31-ig: 40.000,- Ft    március 31-ig:  40.000,- Ft 
 
Minden esetben lehet élni az előtörlesztéssel, azonban bármely részletben bekövetkező 
késedelmes fizetés esetén a sportszervezetnek tartozása keletkezik a Magyar Röplabda 
Szövetséggel szemben, amellyel kapcsolatban ezen Versenykiírás 8.2. pontja szerint jár el a 
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Versenybizottság. A sportszervezetek egyéni fizetési kérelemmel (halasztott fizetés, 
részletfizetés módosítása) az MRSZ főtitkárához fordulhatnak, akinek írásos hozzájárulása 
szükséges a kérelem figyelembe vételéhez. 

 
 
8.4. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjének étkezési és szállás költségeit a résztvevő 

csapatoknak maguknak kell fedezni. Igényeiket a rendezők felé előzetesen jelezni kell. A 
kifizetésnek számla ellenében, a versenyt megelőzően kell megtörténnie. Minden előzetesen 
megrendelt tételt ki kell fizetni. A rendező nem számolhat el nagyobb összeget, mint amennyit a 
pályázatában megjelölt. 

 
8.5. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén közreműködő játékvezetők, versenybírók 

díjait, utazási költségeit, étkezési és szállás költségeit, a jegyzőkönyvvezetői díjat, az orvosi 
ügyelet költségét, esetleges teremdíjat (azaz a rendezési költséget) a résztvevő csapatok között 
egyenlő arányban elosztottan, a döntők első mérkőzése előtt, elszámolás, illetve számla 
ellenében a helyszínen kell kifizetni. 

 
8.6. Az Országos Gyermek Bajnokság döntőjén a résztvevők terheinek csökkentésére az MRSZ 

bizonyos rendezési költségeket egyedi megállapodás alapján átvállalhat a kijelölt rendező 
sportszervezettől. 

 
9. § Játékosok szerepeltetése 

 
9.1. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzésein a 2002. január 1. és 2003. december 31. között 

született játékosok szerepeltethetők.  
Leányoknál mérkőzésenként kettő, fiúknál mérkőzésenként három fiatalabb játékos 
szerepeltethető. 

 
9.2. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzésein szereplő játékosoknak Teremröplabda Sportolói 

Igazolvánnyal kell rendelkezniük, valamint érvényes Kollektív Versenyzési Engedély és érvényes 
Sportorvosi Engedély is kell a szereplésükhöz. Nevezett igazolványokkal és engedélyekkel 
kapcsolatban az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata is tartalmaz fontos részleteket. 

 
9.3. A versenyszámok közül a fiú OGYB versenyeken csak az a játékos szerepelhet, aki a 

sportszervezete felnőtt bajnoki mérkőzésén még nem szerepelt a jegyzőkönyvben. Ezen pont alól 
mentesülnek az NB II-ben szereplő sportszervezetek csapatai. 

 
9.4. Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít az Országos Gyermek Bajnokságban, úgy a 

sportszervezet mindegyik játékosa csak az egyik csapatban szerepelhet a bajnokság során az 
adott versenyszámban. 

 
9.5. A mérkőzéseken szereplő játékosok versenyzési jogosultságát a játékvezetők, illetve a 

versenybíró ellenőrzik. A játékosok szerepeltetését korlátozó pont betartását a VB a beérkezett 
jegyzőkönyvek alapján hivatalból ellenőrzi, illetve óvás alapján jár el. 

 
9.6. Játékosok jogosulatlan szereplése esetén a vétkes csapatot ki nem állónak kell tekinteni. 

Amennyiben a vétség megismétlődik, úgy a csapatot a VB kizárja a bajnokságból. 
A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és átigazolási 
adatok, Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos 
gyanúja esetén a mérkőzés első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a játékos 
Teremröplabda Sportolói Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles 
átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága esetén – a EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá 
vont játékos az eljárás ideje alatt nem szerepelhet mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a VB 
azonnali hatállyal felfüggeszti. 

 
10. § Ki nem állás és szankciói 

 
10.1. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt 

időpontban egyáltalán nem, vagy hatnál kevesebb Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal 
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rendelkező játékossal jelent meg, kivéve a vis maior eseteit. A ki nem állónak tekintett csapat 
elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) arányban és nem kapja meg a vesztesnek járó bajnoki pontot. 

 
10.2. Nem tekintendő ki nem állónak az a csapat, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt 

időpontban legalább hat Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal rendelkező játékossal megjelent, 
de adminisztratív hiányosságok miatt (pl.: Sportorvosi Engedély érvénytelensége) a mérkőzést 
lejátszani nem lehet. Ugyancsak nem lehet ki nem állónak tekinteni azt a csapatot, amelynek 
játékosai a szükséges igazolványokkal, engedélyekkel nem rendelkeztek, de fényképes 
igazolvány alapján azonosíthatók és a mérkőzést (tornát) követő első munkanapon a 
dokumentumokat bemutatják a VB-nek és azok a mérkőzés (torna) időpontjában érvényesek 
voltak. Ezekben az esetekben a vétkes csapat elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) arányban, de a 
vesztesnek járó bajnoki pontot megkapja. 

 
10.3. A tornáról, vagy mérkőzésről való távolmaradást a VB akkor tekinti a vis maior esetének, ha a 

sportszervezet legkésőbb a tornát, vagy mérkőzést követő hetedik napon hivatalos igazolást 
nyújt be a távolmaradás okáról. Hivatalos igazolásként kizárólag hatóságok által, vagy MÁV, 
vagy Volán Igazgatóságok által, vagy gépjármű balesetbiztosító, vagy a Magyar Autóklub által, 
illetve orvos által kiállított igazolást fogad el. Nem tekintendő vis maior esetnek, ha a 
sportszervezet a torna, vagy mérkőzés forgatókönyvét bármilyen okból nem kapta meg és a 
versenyen emiatt nem vett részt. 
Vis maior miatt elmaradt mérkőzést mindenképpen le kell játszani, a költségek megosztásáról a 
VB határozatban rendelkezik. 

 
10.4. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjének valamely mérkőzésén ki nem álló 

csapatot a versenyből és az adott bajnokságból is törölni kell az addig elért összes eredményével 
együtt (kivéve a 4.4. pont szerinti eredmények). A ki nem álló, vagy távolmaradó csapat 
sportszervezetének a torna (mérkőzés) rendezési költségének rá eső részét és a megrendelt 
szállás és étkezés költségét utólag ki kell fizetnie. 
Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén ki nem álló, vagy kizárt, vagy visszalépett, 
vagy távol maradó csapat az adott bajnokságban utolsó lesz, a megüresedett helyezésre nem 
kerül csapat, a lebonyolítás pedig az eredetivel egyezően történik a hiányos mérkőzéseket a jelen 
lévő csapatok nyerik. 

 
10.5. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáin ki nem állónak tekintett csapat számára – megfelelő 

indok esetén – a VB lehetőséget adhat az elmaradt mérkőzések pótlására. Ebben az esetben 
minden felmerülő költség (utazás, játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői költségek, 
számlával igazolt terembér) az eredeti tornáról távolmaradt csapatot terheli. 

 
10.6. Amennyiben a VB által megadott határidőig az elmaradt mérkőzések pótlása nem történik 

meg a 10.5. pont szerinti feltételekkel, vagy a VB nem adott lehetőséget a mérkőzések pótlására, 
úgy a ki nem álló csapat sportszervezetének a lebonyolítási rend mellékletében rögzített 
büntetést kell befizetnie az MRSZ számlájára. 
A büntetés összege: 30.000,- Ft/mérk. 

 
10.7. Ha a 10.6. pontban rögzített büntetést a sportszervezet nem fizeti be a VB által megadott 

határidőig, illetve a csapatot másodszor is ki nem állónak kell tekintetni ugyanabban a 
versenyszámban, a csapatot a VB törli és az összes addig elért eredményét megsemmisíti 
(kivéve a 4.4. pont szerinti eredmények). 

 
10.8. Ha egy NB I-es sportszervezet Országos Gyermek Bajnokság csapatai közül bármelyik 

törlésre kerül, abban az esetben a VB a sportszervezet felnőtt csapatát is törli. 
 
10.9. Ha egy NB II-es, vagy alacsonyabb minősítésű sportszervezet Országos Gyermek Bajnokság 

csapatai közül bármelyik visszalép, vagy törlésre kerül, úgy a sportszervezet a soron következő 
bajnoki idényben nem nevezhet a fenti versenyek egyikére sem. 

 
10.10. Ha bármelyik csapat eredményei törlésre kerülnek, akkor a törölt eredményeket az ellenfelek 

szempontjából is töröltnek kell tekinteni, azaz úgy kell tekinteni, mintha le sem játszották volna az 
adott törölt mérkőzést. 
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11. § Óvás, kizárás 
 
11.1. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén óvni a mérkőzést követő 30 percen belül 

lehet írásban, az óvási díj befizetésével együtt a versenybírónál. A versenybíró 2 órán belül 
köteles az óvást érdemben elbírálni. A meghozott elsőfokú határozat ellen fellebbezni az MRSZ 
Elnökségénél lehet a tornát követő 8 naptári napon belül, a fellebbezési díj egyidejű 
megfizetésével, de a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

 
11.2. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáin óvni a mérkőzést/tornát követő 8 naptári napon 

belül lehet írásban, az óvási díj befizetésével együtt a VB-nél. A meghozott elsőfokú határozat 
ellen fellebbezni az MRSZ Elnökségénél lehet a határozat kézhezvételétől számított 8 naptári 
napon belül, a fellebbezési díj egyidejű megfizetésével, de a fellebbezésnek halasztó hatálya 
nincs. 

 
11.2.1. Az óvás díja: 10.000,- Ft 

 
A fellebbezés díja: 15.000,- Ft. 

 
11.3. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáin „kizárás sportszerűtlen viselkedésért” szankcióval 

büntetett csapattag a torna további mérkőzésein nem léphet pályára, a jegyzőkönyvben sem 
szerepelhet. Továbbiakban az EFB jár el az Általános rész I. 12. fejezet pontjai szerint. 

 
11.4. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén „kizárás sportszerűtlen viselkedésért” 

szankcióval büntetett csapattag a soron következő 1 mérkőzésen nem léphet pályára, a 
jegyzőkönyvben sem szerepelhet. A szankcióval sújtott csapattag Versenyzési Engedélyének 
felfüggesztéséről a helyszíni versenybíró dönt. A Versenyzési Engedély felfüggesztése esetén a 
szankcióval sújtott csapattag a torna további mérkőzésein nem szerepelhet, ügyében az EFB jár 
el. 

 
12. § Felszerelések, kellékek 

 
12.1. Az Országos Gyermek Bajnokság versenyek mérkőzésein GALA BV-5591S típusú, az MRSZ 

és/vagy a TACTIC Kft. logójával ellátott labda használata kötelező. Labdát minden csapatnak kell 
vinnie magával. Amennyiben a fenti típusú labdákkal egyik csapat sem rendelkezik, ebben az 
esetben a játékvezető választja ki a mérkőzéslabdát. 
Az Országos Gyermek Bajnokság tornát rendező sportszervezetnek legkevesebb 5 db előírt 
típusú az MRSZ és/vagy a TACTIC Kft. labdával kell rendelkezni, melyek meglétét a torna előtt 
ellenőrizni kell. Ha a sportszervezet nem rendelkezik az előírt számú labdával, akkor 
alkalmanként és a hiányzó labdánként 3.000.- Ft. büntetést kell befizetnie. 

 
12.2. Hálómagasság: 

 Országos Gyermek Bajnokság fiú mérkőzéseken: 230 cm, 

 Országos Gyermek Bajnokság leány mérkőzéseken: 217 cm. 
 
12.3. Jegyzőkönyvet és jegyzőkönyvvezetőt az Országos Gyermek Bajnokság tornáin a rendező 

sportszervezetnek kell biztosítani. Az országos döntőkre az MRSZ biztosítja a jegyzőkönyveket, 
de a jegyzőkönyvvezetőről a rendezőnek kell gondoskodnia. 

 
12.4. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzésein csak a MRSZ hivatalos Nemzetközi 

Mérkőzésjegyzőkönyve használható, mely az MRSZ-ben szerezhető be. (Fénymásolt, egyéb 
módon sokszorosított nem) 

 
12.5. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzéseit követően a rendező csapatnak a tornát követő 

első munkanapon 12 óráig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az eredményt faxon, 
vagy ennek szkennelt vagy jó felbontású fényképezett változatát (a csapat sportszervezetének 
hivatalos e-mail címéről) e-mailen kell elküldenie a VB részére, vagy az elektronikus rendszerben 
köteles bejelenteni az eredményt.  
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12.6. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzéseit csak a VB által hitelesített termekben lehet 

megrendezni. 
 

A játékpálya alkalmasságának minimum követelményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

  OGYB 

Játékterület nagysága (m) 24x11 

Oldalkifutók (m) 1 

Alapvonali kifutók (m) 3 

Akadálymentes magasság (m) 6 

Edzői vonal NEM 

Világítás (LUX) 400 

Nézőtér (fix ülőhely - db) NEM 

Elektromos eredményjelző NEM 

Wifi NEM 

Játékos öltözök (db) 2 

Játékvezetői öltözők (db) 1 

Orvosi helyiség (db) 0 
 

 
12.7. A versenyeken állásrendi lap, cserepad és eredményjelző használatától eltekinteni nem lehet. 

Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjén kötelező a cseretábla használata! 
 
12.8. Az Országos Gyermek Bajnokság tornáira kijelölt rendező sportszervezeteknek a 

mérkőzésekre előkészített termet kell biztosítani, a résztvevő csapatok és a játékvezetők 
számára megfelelő öltözővel egyetemben. Ennek alkalmasságát a mindenkori játékvezető 
ellenőrzi. Amennyiben bármelyik körülmény nem megfelelő, akkor azt utólag írásban jelzi a VB-
nek. 

 
12.9. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzésein minden csapat köteles egységes szerelésben, 

elöl-hátul számozott mezben szerepelni. Ennek megsértése a játékvezető/versenybíró jelentése 
alapján személyenként 2.000,- Ft pénzbüntetéssel sújtandó. 

 
13. § Játékvezetők, versenybírók 

 
13.1. Az Országos Gyermek Bajnokság mérkőzéseire a játékvezetőket a JT küldi. A mérkőzéseken 

két játékvezető (I. és II.) működik. 
 
13.2. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntőjére a VB versenybírót küld. Feladata a 

mérkőzések rendjének meghatározása (sorsolás, időrend stb.), az esetleges óvások elbírálása, a 
játékvezetők mérkőzésekre történő beosztása, kapcsolattartás a csapatokkal és a rendezőkkel, 
továbbá a torna eredményközlésének elküldése a VB számára 2 munkanapon belül. 

 
13.3. A játékvezetők és a versenybírók csak szabályosan kiállított „Versenybírói Elszámolás” 

tömböt, vagy vállalkozói számlát, vagy a kifizető által biztosított elszámolási nyomtatványt 
használhatnak költségeik elszámolása során. 

 
13.4. Az Országos Gyermek Bajnokság országos döntő mérkőzéseinek eredeti jegyzőkönyveit (és 

az esetleges óvásokkal kapcsolatos dokumentumokat) a versenybírók, az Országos Gyermek 
Bajnokság tornái mérkőzéseinek eredeti jegyzőkönyveit a játékvezetők kötelesek megküldeni a 
VB-nek. Az eredeti jegyzőkönyveket (és az esetleges óvásokkal kapcsolatos dokumentumokat) 
az adott torna utáni első munkanapra kell személyesen bevinni az MRSZ-be, vagy az adott torna 
utáni első munkanapon 12 óráig postán, ajánlott levélként kell feladni a VB részére. 
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14. § Stábtagokra vonatkozó előírások 
 
14.1. Edzőkre, másodedzőkre vonatkozó előírások: 
 
14.1.1. A mérkőzéseken csak azok az edzők tölthetik be az edzői, illetve másodedzői funkciót, akik a 

folyó bajnoki évre szóló érvényes és megfelelő kategóriájú Teremröplabda Edzői 
Igazolvánnyal rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a 
mérkőzés előtt. 

 
14.1.2. A Teremröplabda Edzői Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek, 

aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú 
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az edző Teremröplabda Edzői Igazolványát azonnali 
hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága 
esetén – az EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont edző az eljárás ideje alatt nem 
szerepelhet mérkőzésen, engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti. 

 
14.2. Orvosokra vonatkozó előírások: 
 
14.2.1. A mérkőzéseken csak azok az orvosok tölthetik be a csapatorvosi funkciót, akik a folyó 

bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Orvosi Igazolvánnyal 
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt. 

 
14.2.2. A Teremröplabda Orvosi Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek, 

aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú 
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az orvos Teremröplabda Orvosi Igazolványát 
azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak 
indokoltsága esetén – az EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont orvos az eljárás ideje alatt 
nem szerepelhet mérkőzésen, engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti. 

 
14.3. Masszőrökre (gyúrókra) vonatkozó előírások: 
 
14.3.1. A mérkőzéseken csak azok a masszőrök (gyúrók) tölthetik be a masszőri funkciót, akik a folyó 

bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Masszőri Igazolvánnyal 
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt. 

 
14.3.2. A Teremröplabda Masszőri Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, 

pecsétek, aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés 
első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a masszőr Teremröplabda Masszőri 
Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely 
– annak indokoltsága esetén – az EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont masszőr az 
eljárás ideje alatt nem szerepelhet mérkőzésen, engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal 
felfüggeszti. 
 

14.4. Az Országos Ifjúsági Bajnokságban a mérkőzéseken a résztvevő csapatok hivatalos 
személyei az alábbi lehetőségek közül választhatnak: 
a) Mindannyian azonos színű és típusú melegítőt és sportpólót, valamint zárt sportcipőt 

viselnek vagy 
b) Mindannyian azonos színű zakót, inget és hosszú nadrágot (férfiak részére), vagy blézert, 

blúzt és hosszú nadrágot (nők részére) viselnek a hozzá illő zárt cipővel, kivéve a 
masszőrt (gyúrót), aki viselheti sportszervezete melegítőjét és sportpólót, valamint zárt 
sportcipőt. 

Az országos sugárzású televíziók által közvetített, illetve élő internetes televízió-közvetítésű 
mérkőzéseken kizárólag hosszúnadrág (melegítő ill. pantalló) viselése megengedett! 
 
Eltérő esetben a versenybíró vagy a játékvezető jelentése, a hiányosság jegyzőkönyvbe 
történő rögzítése alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet. 

 



Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság, 
dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság 

Versenykiírás 

 
15. § Egyebek 

 
15.1. A Magyar Röplabda Szövetség a sportról szóló 2004. évi I. törvény 36. §. (1) bekezdése 

szerinti, az NB I. és az NB II. osztályú férfi és női, felnőtt és utánpótlás bajnoki mérkőzések, 
valamint a felnőtt férfi és női magyar kupa mérkőzések, továbbá a szuperkupa mérkőzések, a 
férfi és női, felnőtt és utánpótlás strandröplabda bajnoki mérkőzések és valamennyi, a Magyar 
Röplabda Szövetség által szervezett röplabda mérkőzés kizárólagos közvetítési jogát az Stv. 37. 
§. (1) bekezdése alkalmazásával magához vonja. Ezen rendelkezések  az adott sportesemény 
nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján történő közvetítésére kiterjed. 

 
15.2. A mérkőzéseket a röplabdázás érvényben levő előírásai, az FIVB játékszabályai, továbbá 

ezen Versenykiírás rendelkezései szerint kell lejátszani 
 
15.3. A Versenykiírásban nem szereplő minden egyéb MRSZ által rendezett versenyekkel 

kapcsolatos vitás ügyekben első fokon a VB dönt. A határozat ellen a kihirdetéstől számított 8 
naptári napon belül az MRSZ Elnökségéhez lehet fellebbezni, a fellebbezési díj befizetésével 
egyidejűleg. 

 
16. § Záró rendelkezések  

 
A jelen versenykiírást az MRSZ Elnöksége 2016. július 12-én fogadta el. 

 


