
  

 

 

 



  

 

 

 

2015/2016. TANÉVI 

XVII. STRANDRÖPLABDA DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

1. Az országos döntő célja:  

 Az iskolákban folyó eredményes röplabda munka segítése. 

 A strandröplabda sportág népszerűsítése a diákok körében. 

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének terjesztése. 

 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 
diákversenyeken. 

 A tanév nemenkénti és korcsoportonkénti „Magyarország Strandröplabda Diákolimpia® Bajnoka” címének, 
valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többletpont jogosultjainak meghatározása.  

 A védjegyhasználati szerződés szerint a többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki 
a Magyar Diáksport Szövetség, amennyiben nemenként, korcsoportonként minimum 8 induló részvételével zajlott a 
diákolimpiai versenysorozat, valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat.  

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a  

Magyar Röplabda Szövetség. 
 

3. Az országos döntő időpontja:  
 III. korcsoport:   2016. június 25-26. (szombat - vasárnap)  
 IV. korcsoport:   2016. június 25-26. (szombat - vasárnap)  
 V-VI. korcsoport:   2016. június 25-26. (szombat - vasárnap)  
 
4. Az országos döntő helyszíne: 
 Budapest 
  
5. Szervezőbizottság:  
 Elnök: Bagics Bence, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság elnök 
 Tagjai: László Éva, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság tagja 
  Kerekes Balázs, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság tagja 
  Király András, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság tagja 
  Barnucz Tibor 
 
6. Versenybizottság: 
  Elnök: Bagics Bence, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság elnök 
      Titkár: László Éva, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság tagja 
  Kerekes Balázs, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság tagja   
  

7. Igazoló-bizottság: 
 Vezető: Bagics Bence, MRSZ Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság elnök 
 Tagjai: László Éva, MRSZ Strand és Szab adidő Röplabda Bizottság tagja 
  Keresztesi Mária 
 
8. Nevezés: Nevezési határidő: 2016.06.12 24:00 
  A nevezéseket a beach@hunvolley.hu e-mail címre várjuk. 
  Nevezési díj: 5000 Ft/csapat vagy páros 
  A nevezési díj befizetésének határideje: 2016.06.20. 
  A nevezési díjat az alábbi számlaszámra várjuk:  
  Magyar Röplabda Szövetség: 1030002-10564905-49020098 
  A közleményben a nevező iskola, korcsoport szerepeljen. 
 

mailto:beach@hunvolley.hu


  

 

 

9. A versenyek résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoport: 
- Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2003-2004-ben született tanulók. 
- Csapatversenyben nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2001-2002-ben született tanulók. 
- Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született tanulók. 

 Engedmények: 
- A III. korcsoport versenyébe alacsonyabb, II. korcsoportos (2005-2006-ban született) tanulók is részt vehetnek.  
- A IV. korcsoport versenyébe alacsonyabb, III. korcsoportos (2003-2004-ben született) tanulók is részt vehetnek, 

és saját korcsoportjukba is versenyezhetnek. 
- Az V-VI. korcsoportban a 2001-ben született, középiskolás tanulók is részt vehetnek és emellett saját 

korcsoportjukban is játszhatnak. 

 Korlátozás:  
- Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az 

előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény 
tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

- Az amatőr kategória V-VI. korcsoportos versenyén azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik 
röplabda sportágban: 
- 2013. augusztus 1. óta az MRSZ által kiadott játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek, 

- Ez vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra egyaránt. 
- Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége nem ad ki játék-, vagy 

versenyengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki-, 
vagy kupamérkőzésén 2013. augusztus 1. óta nem vett részt. 

 Résztvevők: 
- Országos döntő:  

- Az országos döntőre a nevezési határidőig benevezett csapatok. 
 

10. Meghívás: 

 Országos döntő: csak a nevezési határidőig jelentkezők nevezését fogadjuk el, további meghívás nem lehetséges. 
 
11. Versenyszámok: 

 Csapatversenyek fiú- és leánycsapatok részére: 
- Nyílt kategóriában: 

- III. korcsoport:   4:4 elleni játék 
- IV. korcsoport:   4:4 elleni és 2:2 elleni játék 
- V-VI. korcsoport (összevont): 2:2 elleni játék 

- Amatőr kategóriában:  
- V-VI. korcsoport (összevont): 4:4 elleni játék 

 
12.  Igazolás: 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása 
esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási 
igazolással (úgy hogy a képen és a papíron is jól látható legyen a lenyomat. Ha nem a személyi részre van a kép 
ragasztva, akkor a másik oldalon is alá kell írnia az iskola igazgatójának), az internetes nevezés alapján 
kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal. 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi 
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ 
által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító igazolvány, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló 
nem NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 

 Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha 
az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény 
tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 



  

 

 

 Iskola vagy iskolák átszervezése, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola 
igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények átszervezését, ill. 
az intézmény nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén. 

 A versenyzők saját érdekükben – esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt – tartsák maguknál a 
TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát. 

 Csapat és egyéni versenyeken az orvosi és igazgatói igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a 
csapatoknak és az egyéni versenyzőknek versenyenként szükséges gondoskodniuk. 

 A Diákolimpia® versenyein a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki 
az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott 
vezető/edző. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában a csapat az adott versenyen nem jogosult részt 
venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége.  

 Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat 
részvételéről. A Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az 
érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ országos központjának. 

 Az igazolási dokumentumokat – labdajátékoknál – a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. 
Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendezőnek kell gondoskodnia. 

 
13. Az országos döntő lebonyolítása: 

Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések alapján a Magyar Röplabda Szövetség 
dönt. 

 
14. Díjazás: 

 Az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.  

 Az egyéb különdíjak a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre. 
 

15. Költségek:  

 Az utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.  
 
16. Sportági rendelkezések: 

 Csapatlétszám: 
- 4-4 elleni játéknál: 5 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 
 Játékosok szerepeltetése: az országos döntőn csapatonként 5 fő játékos szerepeltethető, az az 5 fő, akiket a 

verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (a csapat 
összetételén ezután változtatni nem lehet). 

- 2:2 elleni játéknál: 2 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).  
 Játékosok szerepeltetése: az országos döntőn csapatonként 2 fő játékos szerepeltethető, az a 2 fő, akiket a 

verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben, 
cserelehetőség nincs. 

 Pályaméret: 
- III. korcsoport:    7 x 14 méter + kifutó 
- IV. és V-VI. összevont korcsoport: 8 x 16 méter + kifutó 

 Hálómagasság: 
- III. korcsoport:    Lány: 212 cm  Fiú: 221 cm 
- IV. korcsoport:    Lány: 217 cm  Fiú: 230 cm 
- V-VI. összevont korcsoport:  Lány: 224 cm  Fiú: 243 cm 

 Felszerelés: A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék viselése 
nem engedélyezett!  

 Eredményszámítás: - a résztvevők száma alapján, a lebonyolítás formája határozza meg  

 A mérkőzéseket a Rendezők által biztosított (Gala vagy Mikasa) strandröplabdával kell játszani. 

 Melegítéshez minden csapat a saját labdáját használja.  

 Az Országos döntőn a Rendezők vizsgázott SR játékvezetőket biztosítanak. 

 Valamennyi mérkőzésen az MRSZ által kiadott jegyzőkönyveket kell alkalmazni. 



  

 

 

 Óvás: a mérkőzés után szóban azonnal be kell jelenteni, írásban pedig a jegyzőkönyv lezárása után legkésőbb 15 
perccel be kell nyújtani a VB-nek. Az óvással kapcsolatos további eljárási szabályok az „Általános szabályok” 12/h. 
pontjánál megtalálhatók. A VB az óvást azonnal megtárgyalja és a döntést az érintettel közli. A döntést a 
jegyzőkönyvre rá kell vezetni.  

  A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 A III. korcsoportnál és az amatőr V-VI. korcsoportnál a Diákolimpiára módosított (könnyített) játékszabályok alapján 
kell lejátszani. 

 A Strandröplabda játékszabályzata és a Diákolimpiára módosított (könnyített) játékszabálya az MDSZ/MRSZ 
honlapján megtekinthető, letölthető. 

 A Rendező fenntartja magának a jogot indokolt esetben az esetleges változtatásokra mind lebonyolítási rendben, 
mind csoportbeosztásokra.  

 Csapatokra várakozási idő NINCS!!!!  

 A játékosok megfelelő számozásáról és az ahhoz szükséges alkoholos filcről minden csapat maga köteles 
gondoskodni.  

 Ásványvízről, illetve megfelelő folyadékról a csapatok maguk gondoskodnak.  

 Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt – indokolt esetben – az érintett csapat az MRSZ-hez bejelentheti 
visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény nélkül.  

 A versenyre nevező iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, hogy amennyiben a 
megadott határidőn túl mondja le a részvételt, úgy kötelezettséget vállal a nevezési díj megtérítésére az MRSZ 
felé! 

 A versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért és egyéb személyes tárgyakért a 
rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

 Az országos döntőkön a csapatvezetők, illetve a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között 
csapatuk szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni! Az országos döntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül 
viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a Versenybizottság elnöke 
szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a versenyből való kizárással. A szankcionálást a Versenybizottság 
elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé.  

 A nézők, szurkolók, szülők verseny előtti, alatti és verseny utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenybizottság (és a játékvezetők, versenybírók) segítségére lenni a rend és 
a sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes Versenybizottság elnöke 
köteles a vétkes személyt szankcionálni figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén köteles kiutasítani az 
esemény helyszínéről. A szankcionálást a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ 
felé.  

 Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan eset fordul elő, amely nem 
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos 
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali 
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ-t tájékoztatni. A további 
szankcionálás jogát az MRSZ fenntartja. 

 A versenyek helyszínén orvosi ügyelet biztosított. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” és a hatályos FIVB, valamint az MRSZ SR játékszabályai érvényesek. 

 Információ szakmai kérdésekben a versenynapokon: 
VB elnök: Bagics Bence – mobilszám: (70) 492-7582 
VB titkár: László Éva – mobilszám: (70) 492-7582 

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Bagics Bence, elnök 

Magyar Röplabda Szövetség, Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság 
Mobil: 70-492-7582 

e-mail: beach@hunvolley.hu 


