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OMK 2018. 

1. sz. hivatalos kommunikáció 

 

 

Szeretnénk felhívni Tisztelt Sportszervezeteink figyelmét néhány fontos dologra az Országos 

Mini Kupával kapcsolatban, hiszen a TAO „érkezése” miatt változások történtek. 

 

1. Az OMK versenyeire CSAK tagszervezeteink nevezhetnek csapataikkal. Egy 

versenyszámban TÖBB csapat nevezése is lehetséges, de a nevezési díj (10.000Ft) 

CSAPATONKÉNT fizetendő. 

 

2. A nevezési díjak befizetése kizárólag az előzetesen igényelt számla alapján a kiállított 

számlaszámra történő hivatkozással történhet. 

 

3. A játékosok szerepeltetésének feltétele, hogy rendelkezzenek érvényes Sportolói 

igazolvánnyal, szerepeljenek a korosztály bármelyik U13-as kollektív versenyengedély 

listáján- nem kell csapatonként, lehet közös lista is-, legyen érvényes gyermek orvosi 

vagy iskolaorvosi vagy sportorvosi engedélye.  

Kérem, ne hozzuk magunkat és főleg ne a gyermeket olyan kellemetlen helyzetbe, 

hogy bármely itt felsorolt követelmény hiányában a helyszínen derüljön ki, hogy nem 

játszhat a sportoló a mérkőzéseken! 

 

4. Azok a 2005-2006-ban született LEÁNY játékosok, akiket szerepeltetni kívánnak a 

csapatok az OMB országos döntőjén, NEM játszhatnak az OMK leány MINI 

versenyszámában. Nem vonatkozik a tiltás a fiúkra és a szuperminikre sem!  

 

5. Azok a LEÁNY MINI csapatok, akik esélyesek az OMB döntőre, de március 26-ig, még 

kétséges, hogy bejutnak-e a döntőbe vagy sem KÜLÖN elbírálásban részesülnek. Addig 

NE nevezzenek ebben a versenyszámban, és NE is fizessenek nevezési díjat. A többi 

kategóriában viszont határidő előtt NEVEZZENEK!  

 

 

6. Szállásról és étkezésről minden csapatnak magának kell gondoskodnia. Igyekszünk 

segítséget nyújtani ebben, de központosítani nem fogjuk a szervezést. 
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7. A Versenykiírás több helyen változott a tavalyihoz képest, és még idén év közben is 

végeztünk pontosítást. Igyekeztünk kiemelni fontos pontokat, de kérünk mindenkit, 

hogy alaposan tanulmányozzák át, és kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal. 

 

8. Értesítjük a csapatokat, hogy a nevezési határidő után a nevezési lapon megadott email 

címekre fogjuk küldeni a tornával kapcsolatos információkat, kéréseket. Mindenképp 

annak a személynek, vagy személyeknek a címe legyen megadva, aki naprakész 

információkkal tudja segíteni a szervezést a torna előtt. (pl. létszámok megadása, 

résztvevő játékosok listájának megadása, stb.) 

 

9. Kérjük a sportszervezeteket, hogy felelőségteljesen nevezzenek be több csapattal, 

hogy ne kelljen a nevezés után lemondani a részvételt. 8 napon belüli visszalépés 

esetében (kivéve vis major) az MRSZ büntetést szabhat ki a vétkes sportszervezetre.  

 

 

Budapest, 2018. február 6. 
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        utánpótlás szakmai igazgató 

        Magyar Röplabda Szövetség 

 


