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Általános rész I. 

 
Az U11-U10 országos bajnokság szabályai 

 
1. A bajnokság célja  

 
1.1. A regionális és országos győztesek és helyezettek megállapítása. A röplabdázás szervezett 

körülmények között történő országos népszerűsítse, sportágfejlesztő céllal.  
1.2. A legfiatalabb korosztály képzésének elősegítése, bevonása a sportágba, tehetséges 

játékosok kiválasztása, az utánpótlás-nevelés feltérképezése. A röplabdázók számának 
növelése. 

1.3. A fair play szellemének, és a sporthoz kapcsolódó pozitív társadalmi értékek megőrzésének 
az erősítése  

 
2. A bajnokság rendezője  

 
2.1. Az U11 és U10 Országos Mini Bajnokság az MRSZ hivatalos utánpótlás versenye. 

2.2. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság (IUB).  
2.3. Az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság a lebonyolításra versenybírókat jelöl ki. 

 
3. A bajnokság időtartama: 2017. október-2018. május  

 
4. Korosztály  

 
4.1. U10 Manó- 2008. január 1-jén és később születettek játékosok (csak fiú, csak lány és vegyes 

csapatok) részére.                                                         

4.2. U11 Szupermini (leány)- 2007. január 1-jén és később született lányok részére. 

4.3. U11 Szupermini (fiú/vegyes)- a 2007. január 1-jén és később született fiúk és lányok 

részére. 

 
5. Határidők, időpontok  
 
5.1. Nevezés 
5.1.2 Az U11-U10 országos bajnokság versenyében csak az a sportszervezet (egyesület, sportiskola, 

iskola, iskolai sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amely a Magyar 
Röplabda Szövetséggel tagsági jogviszonyban áll, vagy a Vollé!2020 Röpsuli programban 
regisztrált. 

 
5.2. Nevezni kizárólag elektronikus úton lehet az MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságánál a 

nevezési határidőig bezárólag, a nevezési lap kitöltésével és megküldésével az 
mrszutanpotlas@gmail.com email címre.  

5.3. Az IUB kizárólag a nevezési lapon megjelölt kapcsolattartó személlyel tárgyal, csak az ő általa 
elektronikusan megküldött változásokat, versenyrendezési és forgatókönyveket, jelentkezést 
stb. fogadja el. 

5.4  Nevezés az adott torna előtt a nevezési határidő betartásával. 
 
6. Az U11-U10 országos bajnokság versenyének szakaszai 
 
6.1 Kvalifikációs szakasz 

A kvalifikációs szakasz 2017. októbertől - 2018. áprilisig tart. Ebben a szakaszban az IUB által 
jóváhagyott kvalifikációs versenyeken elért eredmények alapján kialakult regionális rangsor 
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szerint kerülnek be a csapatok az országos döntőbe. A régiók kialakítása a nevezési határidő 
után történik. A kvalifikációs versenyek szabályait a jelen versenykiírás Általános rész II. fejezet 
tartalmazza. 

 
6.2 Országos döntő  

Az U11 és U10 országos döntőbe a kvalifikációs szakaszban elért regionális rangsorok első 4 
helyezett csapatai juthatnak be. Az országos döntő rendezésére az MRSZ pályázatot ír(hat) ki.  

 
7. Részvételi feltételek 
7.1 Játékosok szerepeltetése:  

 
7.2 Az U11-es országos bajnokság versenyein - kvalifikációs szakasz versenyei, és országos döntő 

– egy csapat legkevesebb 6, legtöbb 8 főből állhat, az U10-es bajnokság versenyein egy csapat 
legkevesebb 4, legtöbb 6 főből állhat. 
 

8. Mérkőzésekre vonatkozó szabályok 
 

8.1 U10- Manó bajnokság szabályai: 
8.1.1 A mérkőzések egy db 25 pontos játszmából állnak, vagy maximum 10-12 percig tartanak, amit 

a Versenybíróság a nevezett csapatok számától függően határoz meg a torna elején. Az idő 
korlát lejártával döntetlen állásnál a játszmák végén ARANY PONT dönt a győztes kilétéről. A 
mérkőzés 1 nyert játszmáig tart. 

8.1.2 A csapatokat leány, fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják. 
8.1.3 A játékpálya 10×5 m területű. 
8.1.4 A háló felső szintjének magassága 224-230 cm. 

 
8.1.5 Csapatonként 2 játékosnak kell játékban lennie. A csapatot minimum 4 játékossal kell teljesnek 

nyilvánítani. Minden játszmában a csapat minden játékosának kötelező szerepelni. A nyitás 
jogát megszerző csapat előző állásban nyitó játékosa lejön a pályáról, és a cserék közül az 
előre meghatározott sorrend szerint következő játékos megy be. A pályán maradó gyermek 
hajtja végre a nyitást. 

8.1.6 Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében kell 
elhelyezkednie (kivéve a nyitó játékost). 

 
8.1.7 Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek az 8.1.5. pontban 

leírtak szerint. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak akkor is MINDEN 
ALKALOMMAL forgást kell végrehajtania, ha a nyitást követően újból a nyitó csapat nyerte a 
pontot. 

8.1.8 A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel (a kar 
bármelyik részével) alsó nyitással (alulról fölfelé mozgatja a karját) kell megütni vagy 
KOSÁRÉRINTÉSSEL is indítható a labdamenet. Amennyiben egy játékos kosárérintéssel 
szeretné végrehajtani a nyitást, előre jeleznie kell a játékvezetőnél. Ezt a középvonallal 
párhuzamosan, attól a saját alapvonala felé 4 méterre a térfele közepén egy méter 
szélességben kijelölt nyitóvonal mögül hajthatja végre. 
Támadó érintés nincs, azaz a kosárérintésen kívül más érintés (pl. egykezes kosár, ütés, 

alkarérintés) nem alkalmazható 

8.1.9 Játszmákként a kötelező cserén túl játékos cserét nem lehet kérni. A nyitásfogadó csapat 
edzőjének lehetősége van arra (két labdamenet között a játékos csere karjel alkalmazásával), 
hogy egy állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a forgásrendet követve. A forgatások száma 
nincs korlátozva. 

8.1.10 Labda: könnyített Gala röplabda (BV-5551S 210 g). 
8.1.11 A mérkőzéseken MINDEN játékosnak szerepelnie kell minden szettben, akiket az első 

mérkőzés előtt a Versenybizottság leigazolt az összesítő névsor alapján. NEM lehet egy-egy 
mérkőzésre kevesebb játékost nevezni megfelelő indok nélkül (sérülés, rosszullét stb.) annak 
érdekében, hogy kedvezőbb eredményt érjen el a csapat. Az a játékos, aki nem vesz részt egy 
mérkőzésen utána már nem szerepelhet aznap a tornán. Az eseteket a helyszínen a 
Versenybíróság ítéli meg. 

8.1.12 A mérkőzésekről hivatalos jegyzőkönyvet kell vezetni. A mérkőzések során eredményjelző 
használata kötelező. 
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8.1.13 Az eredményszámítás rendje: a mérkőzés győztese kettő, a vesztese egy pontot kap, a ki nem 
állónak tekintett csapat nem kap pontot. A végső sorrendet - kvalifikációs szakasz versenyei, 
és országos döntő – során az adott verseny versenykiírásában meghatározott lebonyolítási 
rend szerint a szerzett pontok alapján kell eldönteni. Pontegyenlőség esetén a nyert és vesztett 
játszmák aránya, ennek egyenlősége esetén a nyert és vesztett pontok aránya dönt. Ennek 
egyenlősége esetén az egymás ellen elért eredmény a döntő.  

8.1.14 Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés megadott időpontjában 
egyáltalán nem, vagy kevesebb, mint 4 játékossal jelenik meg. A ki nem állónak tekintett csapat 
elveszíti a mérkőzést 0:1 (0:25) arányban és nem kapja meg a vesztesnek járó pontot. 
Ismétlődés esetén a vétkes csapatot az országos döntőben IUB, kvalifikációs versenyen a 
rendező kizárja, és eredményeit megsemmisíti. 

8.1.15 A ki nem állás speciális szabályai. Ha az adott verseny – kvalifikációs, vagy országos döntő 
– kezdetekor a csapat létszáma nem éri el a 4 főt, de legalább 3 fő jelen van, a versenyt a 
csapat elkezdheti, de az egyes mérkőzéseket elveszíti 1:0 arányban, függetlenül a pályán elért 
eredménytől. Ha időközben a csapat létszáma eléri a 4 főt, a következő mérkőzéstől már a 
szabályok szerint folytathatja a versenyt. Hiányos csapat esetén várakozási idő nincs.  

8.1.16 Ha az adott versenyen– kvalifikációs, vagy országos döntő – mérkőzés közben, vagy a 
következő mérkőzésig a csapat létszáma 4 fő alá csökken akkor az éppen zajló mérkőzést, és 
az utána következő mérkőzéseket elveszíti, de a versenyt befejezheti. 3 főnél kevesebb 
játékossal a csapat a versenyen nem vehet részt tovább. 

8.1.17 A játék menete: 
8.1.17.1 A védekező/nyitásfogadó csapat játékosa két kézzel bármilyen módon 

elkaphatja a labdát.  
8.1.17.2 A labda nélküli játékosnak be kell futnia a háló két végén, a közép- és 

oldalvonalak találkozásánál felrajzolt  területek egyikéhez (a közelebbihez 

érdemes, de nem hiba, ha másikhoz megy), és legalább egy lábbal meg kell 
érintenie a területet. 

8.1.17.3 A labdás játékos két kézzel dobja a labdát (tetszőlegesen alulról vagy felülről) 
a hálóhoz befutott társának. 

8.1.17.4 A második érintést végző játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL 

visszajátszania/feladnia a labdát társának (az  érintés pillanatában már nem 

kötelező a felrajzolt területen belül tartózkodnia a második érintést végrehajtó 
játékosnak). 

8.1.17.5 A harmadik érintést végrehajtó játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL 
átjátszani a labdát az ellentérfélre. 

8.1.17.6 A három csapatérintés kijátszása kötelező! 
8.1.17.7 A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban (alap- és 

oldalvonalak találkozásánál) kijelölt területet meg kell érinteniük legalább egy 
lábbal, így helyet cserélnek a következő védekezés előtt. 

8.1.17.8 A játékos a labda megjátszása közben felugorhat. 
8.1.17.9 A labda elkapása és eldobása között legfeljebb 2 másodperc telhet el. 

Labdával a kézben nem lehet lépni 
 

8.2 U11- SZUPERMINI bajnokság szabályai. 
 

8.2.1 A mérkőzések KÉT NYERT játszmából állnak. Az eredmény tehát 2:0, vagy 2:1 lehet. Az első 
két játszma 25 pontig, a döntő játszma 15 pontig tart. Ha két játszma után a mérkőzés 1:1-re áll, a 
harmadik esetében a döntő játszma szabályait KELL alkalmazni, azaz a játszmát sorsolás előzi meg, 
illetve ha az egyik csapat eléri a 8. pontot, térfélcserére kerül sor. Az itt leírtaktól indokolt esetben (pl.: 
sok nevező csapat) az IUB előzetes engedélyével el lehet térni.  

 
8.2.2 A játékosok száma, csere-szabály. 

 
Ebben a korosztályban játék közben 3 főnek kell tartózkodnia a pályán, 3:3 elleni játék folyik. A 
mérkőzés során VÉGIG kötelező cserével kell játszani, oly módon, hogy a nyitás jogát megszerző 
csapat nyitásra soron következő játékosa hajtja végre a nyitást, míg az előző nyitást végző játékos 
lemegy a pályáról és helyette beáll a soron következő játékos. A csapatoknak kötelező a mérkőzés 
kezdetén a jegyzőkönyvben rögzíteni a játékosok számát (minimum 6 játékos), akik mindegyike 
minden játszmában játszik, és a nyitássorrendet (az adott szettet az 1-es, 2-es és 3-as helyre beírt 
játékosok kezdik stb), ettől eltérni a játszmán belül nem lehet. Amennyiben egy csapat 6-nál több 
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játékossal nevez, akkor minden játszmában az összes játékosát kell beforgással szerepeltetnie. A 
beforgatás elmaradása forgásrendi hibának minősül, s az ellenfél kapja a nyitás jogát, s a vele járó 
egy pontot. A vétkes csapat elveszti azon pontjait, amelyet a hibás állásrend során szerzett.   

 
8.2.3 Forgatás – szabály: A csapatoknak a játszma előtt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben a nyitást 
elvégző játékosok sorrendjét, amelyen változtatni egy játszmában legfeljebb kétszer lehet, az alábbiak 
szerint:  

- csak a nyitásra nem következő (fogadó) csapat számára lehetséges játszmákként 
legfeljebb KÉT forgatás; 
- ekkor a csapat EGYET tovább forog az előre meghatározott sorrend szerint. (Így egy 
játékos kimarad a nyitásból, amit a jegyzőkönyvben jelölni kell.) Két forgatás között kell, 
hogy legyen egy befejezett labdamenet (nem lehet egymás után kérni);az edzőnek kell 
kérnie, a pont elvesztése után a lehető leghamarabb, a "csere" karjellel; 
- A kötelező cseréken kívül, további cserelehetőség NINCS a játszmában.  
 

8.2.4 Kötelező helytartás – szabály 
 

Egy adott csapat a nyitás jogának megszerzését követően következő állásrendbe forog, majd a 
nyitóérintés végrehajtását követően kötelezően tartja a kialakult állásrendet (helytartást). Tilos a 
szándékos helycsere, a helytartás szándékos megváltoztatása, megszegése! Abban az esetben, 
amikor az adott labdamenet alatt, a mezőnyvédekezés (ütések, ejtések védése) közben a játékosok 
a labda szabályos megjátszására tett kísérletének végrehajtásakor sértik meg a helytartás e szabályát, 
szankció nem róható ki. Ismétlődő szándékos helycserénél (pl.: befutó feladó) labdamenet vesztéssel 
büntethető a vétkes csapat. 

 
8.2.5 Érintés - szabályok:  

 
- Az egyes labdameneteket kizárólag alsó egyenes nyitással lehet megkezdeni. Az 

ütőmozdulattal történő támadás befejezés ENGEDÉLYEZETT. 
- FIGYELEM! A labdamenet során (beleértve a nyitásfogadást is) TILOS a labdát egy 

érintésből az ellentérfélre juttatni. 
8.2.6 A játékpálya négyszög alakú 12x6 méteres terület, amelyet a középvonal tengelye két egyenlő 
6x6 méteres térfélre oszt. Támadó vonal nincs. 

 
8.2.7 A háló magassága 224-230 cm. 

 
8.2.8 Labda: könnyített Gala röplabda (BV-5551S -210g) 

 
8.2.9 A mérkőzéseken MINDEN játékosnak szerepelnie kell minden szettben, akiket az első 
mérkőzés előtt a Versenybizottság leigazolt az összesítő névsor alapján. NEM lehet egy-egy 
mérkőzésre kevesebb játékost nevezni megfelelő indok nélkül (sérülés, rosszullét stb.) annak 
érdekében, hogy kedvezőbb eredményt érjen el a csapat. Az a játékos, aki nem vesz részt egy 
mérkőzésen utána már nem szerepelhet aznap a tornán. Az eseteket a helyszínen a Versenybíróság 
ítéli meg. 
8.2.10 A mérkőzésekről hivatalos jegyzőkönyvet kell vezetni. A mérkőzések során eredményjelző 
használata kötelező. 
8.2.11 Az eredményszámítás rendje: a mérkőzés győztese kettő, a vesztese egy pontot kap, a ki nem 
állónak tekintett csapat nem kap pontot. A végső sorrendet - kvalifikációs szakasz versenyei, és 
országos döntő – során az adott verseny versenykiírásában meghatározott lebonyolítási rend szerint 
a szerzett pontok alapján kell eldönteni. Pontegyenlőség esetén a nyert és vesztett játszmák aránya, 
ennek egyenlősége esetén a nyert és vesztett pontok aránya dönt. Ennek egyenlősége esetén az 
egymás ellen elért eredmény a döntő.  
8.2.12 Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés megadott időpontjában 
egyáltalán nem, vagy kevesebb, mint 6 játékossal jelenik meg. A ki nem állónak tekintett csapat 
elveszíti a mérkőzést 0:2 (0:50) arányban és nem kapja meg a vesztesnek járó pontot. Ismétlődés 
esetén a vétkes csapatot az országos döntőben IUB, kvalifikációs versenyen a rendező kizárja, és 
eredményeit megsemmisíti. 
8.2.13 A ki nem állás speciális szabályai. Ha az adott verseny – kvalifikációs, vagy országos döntő 
– kezdetekor a csapat létszáma nem éri el a 6 főt, de legalább 4 fő jelen van, a versenyt a csapat 
elkezdheti, de az egyes mérkőzéseket elveszíti 2:0 arányban, függetlenül a pályán elért eredménytől. 
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Ha időközben a csapat létszáma eléri a 6 főt, a következő mérkőzéstől már a szabályok szerint 
folytathatja a versenyt. Hiányos csapat esetén várakozási idő nincs.  

Ha az adott versenyen– kvalifikációs, vagy országos döntő – mérkőzés közben, vagy a 
következő mérkőzésig a csapat létszáma 6 fő alá csökken akkor az éppen zajló mérkőzést, és 
az utána következő mérkőzéseket elveszíti, de a versenyt befejezheti. 4 főnél kevesebb 
játékossal a csapat a versenyen nem vehet részt tovább. 
 

9. A döntőbe jutás módja, feltételei mindkét kategóriában 
 

9.1 Az a csapat juthat döntőbe, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek: 
9.1.1 bajnoki pontja alapján bekerült a régió legjobb 4 csapata közé 
9.1.2 részt vett minimum 5 kvalifikációs tornán  
9.2 A bajnoki pontok összesítésénél a 4 legjobb (értsd: legtöbb pontot érő) eredményt veszi alapul 

az IUB, és ez alapján rangsorolja a csapatokat. 
9.3 A kvalifikációs szakaszban, az egyes tornák csoportbeosztásánál az IUB figyelembe veszi az 

éppen aktuális ranglistát. 
9.4 Az országos döntőben kiemelés alapján készíti a csoportbeosztást az IUB, amiben a kvalifikációs 

szakasz befejezése után elért helyezés a mérvadó. 
9.5 Pontegyenlőség esetén minden esetben, de különösen az országos döntőbe kerülésnél kialakult 

holtverseny esetében a legjobb (értsd: legtöbb pontot érő) 3 eredményt hasonlítjuk össze. 
További egyezőség esetén a legjobb 2, majd a legjobb eredmény összevetése dönti el a jobb 
helyezés sorsát. Esetleges további azonosság esetén a két csapat korábbi, elsősorban egymás 
elleni mérkőzései alapján dönt az IUB a döntőben való részvételről. 
 

10. Óvás és fellebbezés  
 

10.1 Óvni a mérkőzés befejezésétől számított 30 percen belül, írásban lehet, amelyet a 
Versenybírósághoz kell benyújtani az óvási díj egyidejű befizetésével együtt. Az óvási díj: 5.000,- 
Ft.  

10.2 A hivatalosan benyújtott óvást az országos döntőben a IUB, kvalifikációs versenye a rendező 
köteles 2 órán belül érdemben elbírálni. 

10.3 Az óvás tárgyában hozott határozattal szemben az érintett csapatok fellebbezést nyújthatnak be 
a rendezőnél az óvásra vonatkozó szabályok szerint. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya az 
óvás tárgyában.  

 
11. Díjazás 

 
11.1 Az U11-es országos döntő I-III. helyezett csapat tagjai (legfeljebb 10-10 fő csapatonként), az 

U10-es csapatok (legfeljebb 8-8 csapatonként) helyezésüknek megfelelő érem díjazásban 
részesülnek.  

11.2 A versenyszámok győztes csapatai kupát nyernek. 
11.3 Valamennyi résztvevő csapat oklevelet kap emlékül.  
 
12. Játékvezetés 
 
12.1 Az U11-U10 országos bajnokság versenyein - kvalifikációs szakasz versenyei, és országos döntő 

– nem közreműködnek hivatásos játékvezetők. A játékvezetés megszervezése a rendező 
feladata. 

12.2 A jegyzőkönyvvezetőt a sorsolásban elöl álló csapat adja, ha a rendező nem tud biztosítani. A 
mérkőzésekhez jegyzőkönyvet a rendezők kötelesek biztosítani.  

12.3 A csapatok csak egységes felszerelésben, számozott mezben szerepelhetnek az U11-U10 
országos bajnokság - kvalifikációs szakasz versenyei, és országos döntő – versenyein. A 
mezszámok 1-99-ig terjedhetnek. 

 
13. Egyéb rendelkezések 

 
A mérkőzéseket ezen versenykiírásban szabályozottak szerint és egyebekben az FIVB játék- és 

versenyszabályai szerint kell játszani. 
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Általános rész II. 
A regionális kvalifikációs versenyrendezés szabályai 

 
1. A regionális kvalifikációs verseny fogalma: olyan manó (U10) vagy szupermini (U11) röplabda 

verseny, amely jelen versenykiírás Általános rész I. fejezetében szereplő feltételekkel kerül 
megrendezésre. 
 
 

2. Regionális kvalifikációs verseny rendezője lehet minden olyan sportszervezet, amely az U11-
U10 országos bajnokság versenyére benevez, és az MRSZ versenyrendezési szerződést köt 
vele. A kvalifikációs versenyrendezés tervezett időpontját, év, hónap a nevezési lapon kell jelölni. 
Az MRSZ IUB a benevezett csapatok számának ismeretében alakítja ki a regionális határokat 
és a kvalifikációs szakaszban a versenyek számát. Az MRSZ IUB fenntartja magának a jogot, 
hogy az országos döntőn felül saját rendezésű kvalifikációs versenyt rendez. 
 

3. Csak az számít kvalifikációs versenynek, amelynek versenykiírását az IUB jóváhagyta. 
Jóváhagyásra legalább 30 nappal a verseny előtt kell megküldeni a IUB-hez a kvalifikációs 
versenykiírást. Ennek a versenykiírásnak tartalmaznia kell: 

 
a. A verseny nevét, amelyben szerepel a kvalifikációs megjelölés, pl. Arany János Kupa – 

kvalifikációs fiú szupermini röplabda verseny 
b. A verseny rendezőjét 
c. A verseny időpontját 
d. A verseny helyét 
e. A verseny nevezési díját (ha van) 
f. A versenyre történő nevezés feltételeit 
g. A versenyen résztvevő csapatok maximális számát 
h. A lebonyolítási rendet 
i. Díjazást 

 
4. A kvalifikációs versenyek versenykiírását az MRSZ a honlapján a verseny előtt legalább 21 

nappal közzéteszi. 
 

5. Kvalifikációs versenyt legkevesebb 6, legtöbb 16 csapattal lehet rendezni. U11-es torna esetén. 
6-7-8 benevezett csapat esetén legalább kettő, 9-12 benevezett csapat esetén legalább három, 
12-16 benevezett csapat esetén legalább négy, az Általános rész I.-ben előírt szabályos pályát 
kell biztosítania a rendezőnek. U10-es torna esetén kevesebb pálya is elegendő, mint az U11 
esetében, de ajánlott a minél több pálya biztosítása.   
 

6. Ajánlott verseny lebonyolítási sémák: 
 
6 csapattal – 11 mérkőzés  

a) alapszakasz: két csoportban (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
b) keresztjáték: A1-B2; B1-A2 
c) helyosztók: első-második helyért a keresztjáték két győztese, harmadik negyedik helyért 

a két vesztes. A3-B3 az ötödik hatodik helyért  
7 csapattal – 14 mérkőzés 

a) alapszakasz: két csoportban (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) 
b) keresztjáték: A1-B2; B1-A2 
c) helyosztók: első-második helyért a keresztjáték két győztese, harmadik negyedik helyért 

a két vesztes. A3 A4 B3 körmérkőzés az ötödik hetedik helyért. Az A3, A4 mérkőzés 
eredményét hozzák magukkal a csapatok   

8 csapattal – 18 mérkőzés 
a) alapszakasz: két csoportban (A1, A2, A3, A4,  B1, B2, B3, B4) 
b) „felső keresztjáték”: A1-B2; B1-A2 
c) helyosztók: első-második helyért a keresztjáték két győztese, harmadik negyedik helyért 

a két vesztes. Az ötödik helyért A3-B3, a hetedik helyért A4-B4 
9 csapattal – 21 mérkőzés 

a) alapszakasz: három csoportban (A1,A2, A3, B1,B2,B3, C1, C2, C3) 
b) keresztjáték: A1-C2, B1-A2, C1-B2.  
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c) helyosztók: A keresztjáték győztesei az első három helyet körmérkőzéssel döntik el. A 
keresztjáték vesztesei a negyedik, hatodik helyet körmérkőzéssel döntik el. Az A3, B3, 
C3 a hetedik – kilencedik helyet körmérkőzéssel döntik el. 

10 csapat esetén – 27 mérkőzés 
a) alapszakasz: három csoportban – A csoport 4 csapat, B csoport 3 csapat, C csoport 3 

csapat 
b) keresztjáték és helyosztók: a 9 csapatos lebonyolítási rend szerint. A hetedik – tízedik 

helyezést A3, A4, B3, C3 körmérkőzéssel az A3, A4 mérkőzés eredményét a csapatok 
magukkal hozzák. 

11 csapat estén – 28 mérkőzés  
a) alapszakasz: három csoportban – A csoport 4 csapat, B csoport 4 csapat, C csoport 3 

csapat 
b) keresztjáték és helyosztók: A1-C2, B1-A2, C1-B2 
c) helyosztók: A keresztjáték győztesei az első három helyet körmérkőzéssel döntik el. A 

keresztjáték vesztesei a negyedik, hatodik helyet körmérkőzéssel döntik el. Az A3, B3, 
C3 egy csoportban körmérkőzéssel, a hetedik kilencedik helyet döntik el. Az A4, B4 egy 
mérkőzéssel a tízedik tizenegyedik helyet döntik el.  

12 csapat esetén – 30 mérkőzés 
a) alapszakasz: három db. négy fős csoportban (A1,A2,A3,A4 - B1,B2, B3,B4  -C1,C2,C3 

C4) körmérkőzéssel. A csoportok harmadikjai körmérkőzést játszanak a 7-9. 
helyezésekért, a csoport utolsó helyezett csapatai a 10 – 12 helyekért játszanak 
körmérkőzést. 

b) keresztjáték: két csoportban E csoport A1, B2, C1, D2 és a F csoport A2, B1, C1, D2, 
körmérkőzéssel. A csapatok a csoportmérkőzések eredményeit magukkal viszik. 

c) helyosztók: Az E1 F1 az első helyért, az E2 F2 a harmadik helyért, az E3 F3 az ötödik 
helyért, az E4 F4 a hetedik helyért. 

 13-16 csapat esetén is a fenti elveket követve kell kialakítani a lebonyolítást. 
 

Az ajánlott sémák nem kötelezőek, azoktól el lehet térni (pl. több pálya áll rendelkezésre stb.), 
de ehhez az IUB engedélye szükséges. 

 
7.  A rendező köteles a versenyről eredményközlőt, és rövid beszámolót készíteni. Ezt, valamint a 

mérkőzések jegyzőkönyveit az IUB-nak megküldeni. 
 

8. A kvalifikációs versenyre az MRSZ versenybírót küldhet. Feladata a verseny megrendezésének 
minőségbiztosítása, az U11-U10 országos bajnokság szabályai betartásának ellenőrzése, a 
sportolók életkorának ellenőrzése. A versenybíró küldésének költségei az MRSZ-t terhelik.  
 

9. A kvalifikációs versenyekre két nevezési határidő áll nyitva. Az első, a tornát rendező 
sportegyesület régiójában elhelyezkedő más sportegyesületek részére, második határidő a más 
régióból érkező sportegyesületek részére.  A nevezési határidőket a versenybizottság és az 
Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság állapítja meg. Amennyiben az első nevezési határidő lejárta előtt 
a régiós nevezések nem töltik fel a rendelkezésre álló helyeket, úgy az adott régión kívüli 
csapatok számára is megnyílik a nevezés lehetősége.   
 

 
10.  A regionális kvalifikációs verseny elért eredmények alapján a résztvevő sportszervezet az alábbi 

táblázatban szereplő rangsor szerinti kvalifikációs pontokat kap.  
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Csapatok 
száma 
Helyezés 

6 7 8 9 10 11 12-16 

I. 20 20 20 20 22 22 22 

II. 16 16 16 16 18 18 18 

III. 12 12 12 12 14 14 14 

IV. 8 8 8 8 10 10 10 

V. 6 6 6 6 8 8 8 

VI. 2 4 4 4 6 6 6 

VII.  1 3 3 4 4 4 

VIII.   1 2 3 3 3 

IX.    1 2 2 2 

X.     1 1 2 

XI.      1 1 

XII.       1 

XIII.       1 

XIV.       1 

 
 

Az MRSZ elnöksége a Versenykiírást 2017.09.19-én jóváhagyta.     
       
Budapest, 2017. 09.19 
 

 


