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Magyar Röplabda Szövetség 
Strandröplabda  játékosok versenyruházatára vonatkozó reklámszabályzat 

 
Útmutató 

 
 
 

1. A játékosok önmagukat képviselik, ezért a Versenykiírásban meghatározott módon 
saját nevükön szerepelnek. 
 

2. A játékosok, amennyiben az adott verseny Rendezője központi versenymezt biztosít,  
akkor azt a versenymezt (póló/trikó/top), valamint - ha a versenykiírás másként nem 
rendelkezik-, a Versenybizottság által engedélyezett sortot/fürdőruhát köteles viselni a 
mérkőzések, az interjúk és az eredményhirdetés alatt, az előzetesen engedélyezett 
formában és feliratokkal. Az egy párosban játszó játékosoknál a sortnak/fürdőruhának 
azonos színűnek és szabásúnak kell lenni. A játékosok versenymezén, vagy a karjukon 
1-es, illetve 2-es számozásnak kell lenni. 
 

3. Amennyiben az adott verseny  Rendezője központi versenymezt nem biztosít, abban az 
esetben is a játékosoknak a mérkőzések, az interjúk és az eredményhirdetés alatt mez 
(póló/trikó/top) viselése kötelező. Az egy párosban játszó játékosoknál a 
versenyruházatnak lehetőleg hasonló színűnek és azonos szabásúnak kell lenni. A 
játékosok versenymezén, vagy a karjukon 1-es, illetve 2-es számozásnak kell lenni. 
 

4. Bemelegítés során a csapatok használhatnak saját szponzor által biztosított felszerelést 
is, amennyiben az azon szereplő támogatók az adott verseny támogatóinak nem 
versenytársai, és azt előzőleg a Versenybizottság illetve Rendező engedélyezte. MRSZ 
szervezésű versenyen engedélyeztetni az MRSZ hivatalos e-mail címen lehet a 
versenymez fotójának csatolásával, vagy személyesen az MRSZ Irodában, ill. az adott 
versenyhelyszínen a regisztrációnál. Minden más esetben engedélyeztetés az adott 
verseny Rendezője által meghatározott módon. 

 
5. A Játékos köteles a Rendező által biztosított versenymezeit megóvni és megfelelő 

állapotban tartani. Amennyiben a Játékos versenymeze a pályára lépéskor a 
Versenybizottság megítélése szerint nem elfogadható állapotú, a Játékos mezcserére 
kötelezhető. Abban az esetben, ha a mez elveszett vagy a Rendező nem hagyja jóvá az 
egyéni támogatók feliratozását, vagy egyéb okból kifolyólag használhatatlanná vált, a 
Játékosnak újat kell vásárolni. 

 
6. A Játékos a versenymezen feltüntetheti egy egyéni támogatóját a versenymez elején 

és/vagy hátulján a szabad felületen, maximum 100cm2-es méretben, kivéve az adott 
verseny kizárólagos támogatóinak termékével és/vagy szolgáltatásaival versenytárs 
termék és/vagy szolgáltatás márkákat. 



 

2 
 

 
7. A Játékos szabadon rendelkezik sportfelszerelésének további reklámfelületeivel a 

következő megkötések mellet: A sortokon/fürdőruhákon a sportruházat gyártójának 
logojával együtt maximum négy egyéni támogatói felirat lehet, összesen 300cm2 
felületen   (kivéve az adott verseny támogatóival versenytárs márkákat), bármilyen 
pozícióban, ebből a gyártó logoja maximum 12cm2 lehet.  

 
8. A Játékos a következő kiegészítőket és segédeszközöket viselheti: napellenző, sapka, 

napszemüveg, térdvédő, egészségügyi szorítópántok, fejpánt (maximum 5cm 
szélességben), csuklópánt, karszalag (2db max.10cm szélességben), cipő (csak a 
Versenybizottság engedélyével). A testfelületen, a kiegészítőkön és a segédeszközökön 
egy-egy  darab egyéni támogató jelenhet meg, maximum 72 cm2 felületen.  

 
9. A testfelületen, a kiegészítőkön és a segédeszközökön az adott verseny kizárólagos 

támogatóinak termékével és/vagy szolgáltatásaival versenytárs termék és/vagy 
szolgáltatás márka nem jelenhet meg. A játéktérre semmilyen más, feliratos felszerelés 
nem vihető be.  

 
10. A játékosok egyéni támogatóikat csak az előző pontokban felsorolt formákban és 

feltételekkel jeleníthetik meg. A versenyhelyszínen és annak 20 méteres körzetében 
semmilyen más, egyéb helyszíni reklámszolgáltatást egyéni támogatóik számára nem 
nyújthatnak. 

 
11. Hűvös idő esetén a Játékos felvehet egy egyszínű, felirat nélküli pólót vagy pulóvert a 

hivatalos versenymez alá. 
 
12. A játékosok egyéni támogatóikat csak az előző pontokban felsorolt formákban és 

feltételekkel jeleníthetik meg. A versenyhelyszínen és annak 20 méteres körzetében 
semmilyen más, egyéb helyszíni reklámszolgáltatást egyéni támogatóik számára nem 
nyújthatnak. 

 
13. A Játékos semmilyen, az adott verseny Rendezőjének, támogatóinak, szponzorainak 

érdekeit sértő magatartást, reklámellenes demonstrációt, valamint egyéb, hitelrontó 
megnyilvánulást nem tanúsíthat, és azokra senkit sem biztathat semmilyen formában. 
 

14. Amennyiben a Játékos egyéni támogatási szerződést kíván kötni, vagy már rendelkezik 
megkötött szerződéssel olyan céggel, személlyel vagy más szervezettel, amely 
versenytársa az adott verseny(ek)en kizárólagosságot élvező támogatók termékével 
és/vagy szolgáltatásaival, tudomásul veszi, hogy ezeken a versenyeken a 
szerződésében foglaltakat szünetelteti. 

 
 
 
 
 
 
 
 


