
  

 

 

 



  

 

 

2016/2017. TANÉVI 

XVIII. STRANDRÖPLABDA DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 
A Strandröplabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Röplabda Szövetség rendezi meg. 

1. A verseny 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 diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az 
egészséges életmód népszerűsítése. 

 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.  

2. Az országos döntő rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében kerül 

megrendezésre. 

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja 

Helyszín: Budapest (A pontos helyszín később kerül kijelölésre.) 

Időpont: 

IV. korcsoport: 2017. május 26. 

V. korcsoport: 2017. május 25.  

VI. korcsoport: 2017. május 24. 

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. és 7. pontja” szerint. 

Korcsoportok 

 IV. korcsoport: 2002-2003-ban született tanulók. 

 V. korcsoport: 2000-2001-ben született tanulók. 

 VI. korcsoport: 1997-1998-1999-ben született tanulók. 

Az 1997-es születésű VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző 

tanévben is az intézmény tanulója volt és az 2016/2017. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója. 

Felversenyzés 

Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába 

is. 

 



  

 

 

Korlátozás 

Amatőr kategóriában kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik az MRSZ által kiadott Strandröplabda és/vagy 

Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal nem rendelkeznek. 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig a kiírási feltételeknek megfelelnek és a 
nevezési határidőig elküldik nevezésüket. 

5. Versenyszámok 

Csapatversenyek fiú- és leánycsapatok részére. 

Nyílt kategória: 

- IV. korcsoport 2:2 elleni játék 

- V. korcsoport 2:2 elleni játék 

- VI. korcsoport 2:2 elleni játék 

Amatőr kategória: 

- IV. korcsoport 4:4 elleni játék 

- V. korcsoport 4:4 elleni játék 

- VI. korcsoport 4:4 elleni játék 

6. A versenyek lebonyolítása 

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

Szabadidő Röplabda Bizottsága dönt. A lebonyolítási rendről az országos döntő előtt a nevezett iskolákat kiértesíti. 

7. Igazolás 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi eltéréssel: 

Az elektronikus nevezési lap helyett a versenykiírás mellékletét képző nevezési lap használata kötelező! 

8. Díjazás 

Az országos döntő I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

Minden résztvevő csapat oklevelet vehet át. 

9. Nevezés 

A nevezni kizárólag a beach@hunvolley.hu e-mail címre, a jelen versenykiírás mellékletét képző nevezési lap (1. számú 
melléklet) aláírt, szkennelt változatának megküldésével lehetséges. 

Nevezési határidő: 2017. 04. 21. 24:00 óra 

Nevezési díj: 5.000,- Ft/csapat és 4.000,-Ft/páros 

A nevezési díj befizetésének határideje a nevezési határidő napja: 2017.04.21. 

A nevezési díjat az alábbi számlaszámra várjuk: 

Magyar Röplabda Szövetség 1030002-10564905-49020012 

A közleményben kötelező feltüntetni a nevező iskola nevét, a nevezett csapatok számát és korcsoportját! 

10. Költségek 

A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes felmerülő költséget a szervezők viselik. 

Az utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik. 



  

 

 

11. Sportági rendelkezések 

 Csapatlétszám: 

o 4-4 elleni játéknál: 5 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). Játékosok szerepeltetése: az országos 
döntőn csapatonként 5 fő játékos szerepeltethető, azaz 5 fő, akiket a verseny első mérkőzése előtt a technikai 
értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (a csapat összetételén ezután változtatni nem 
lehet). 

o 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: Minden korcsoportnál 8 x 16 méter + kifutó 

 Hálómagasság: 

o 2-2 ellen (nyílt): 

- IV. korcsoport: Lány: 217 cm Fiú: 230 cm 

- V. és VI. korcsoport: Lány: 224 cm Fiú: 243 cm 

o 4-4 ellen amatőr: 

- IV. korcsoport: Lány: 217 cm Fiú: 230 cm 

- V. és VI. 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. 

 Vegyes rendelkezések: 

- A mérkőzéseket a Rendezők által biztosított (Mikasa VLS 300) strandröplabdával kell játszani. 

- Melegítéshez minden csapat a saját labdáját használja! 

- Az Országos döntőn a Rendezők strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetőket biztosítanak. 

- Valamennyi mérkőzésen az MRSZ által kiadott jegyzőkönyveket kell alkalmazni. 

- Az amatőr kategóriákban könnyített játékszabályok alapján kell lejátszani. A Strandröplabda játékszabályzata és 
könnyített játékszabálya az MRSZ honlapján megtekinthető, letölthető az alábbi linken:  

http://hunvolley.hu/images/dokumentumok/sr/SR_jatekszabaly_4-4_FIVB.PDF 

- 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 folyadékpótlásról a csapatok maguk gondoskodnak. 

- A verseny helyszínen elhelyezett személyes értéktárgyakért, a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

- A versenyhelyszínen okozott kárért teljes anyagi felelősség a résztvevőt terheli. 

- 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 csapat(oka)t kizárni, s arról az MDSZ-t tájékoztatni. A további 
szankcionálás jogát az MRSZ és az MDSZ 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 idevonatkozó játékszabályai érvényesek. 

További információ: beach@hunvolley.hu 
 

http://hunvolley.hu/images/dokumentumok/sr/SR_jatekszabaly_4-4_FIVB.PDF

