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2017-2018. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztály 
és Magyar Kupa versenysorozat 

 
2. számú Hivatalos Kommunikáció 

 

 
Mérkőzések videofelvétele, feltöltése, letöltése NBI és Magyar Kupa (legjobb nyolc között) 

 
Előzmény 

 
 

„ 
23.2. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában résztvevő csapatok a bajnoki hazai mérkőzéseik 

felvételét kötelesek a Magyar Röplabda Szövetség által megadott szerverre digitális formában 
feltölteni a mérkőzést követő 24 órán belül. A tárhelyhez minden NBI-es bajnoki résztvevő 
hozzáférési jogosultságot kap, mérkőzéselemzési célból a felvételeket a teljes bajnoki szezon 
időtartama alatt letölthetik.  

 

23.2.1. A felvételeket a Versenybizottság, vagy egyéb MRSZ szervek felhasználhatják óvás, 
fellebbezés benyújtása esetén határozataik megalkotásának során a 13. § rendelkezései 
alapján.  

 

23.2.2 A felvétel feltöltésének elmulasztása esetén a sportszervezetet a VB 10.000,- Ft befizetésére 
kötelezi, s felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a sportszervezet a 
felszólítást követően 24 órán belül nem tölti fel a mérkőzést a VB 50.000,- Ft befizetésére 
kötelezi a sportszervezetet, s ismételten felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. 
Amennyiben az ismételt felszólítást követően 24 órán belül nem tölti fel a mérkőzést a VB 
100.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet és egy bajnoki pont levonásra kerül tőle. 

 

23.2.3 A felvételek feltöltésének elérhetősége, a technikai követelmények és egyéb rendelkezések a 
bajnokság előtt, hivatalos kommunikáció formájában jutnak el a csapatokhoz. 

„ 

 

valamint, 
 
„ 
22.1.1.A Magyar Kupa negyeddöntőitől (a legjobb nyolc között) a rendező sportszervezet köteles 

a Magyar Röplabda Szövetség által megadott szerverre digitális formában feltölteni a 

mérkőzést követő 24 órán belül. A tárhelyhez minden résztvevő hozzáférési jogosultságot 

kap, mérkőzéselemzési célból a felvételeket a teljes bajnoki szezon időtartama alatt 

letölthetik. 

22.1.2.A felvétel feltöltésének elmulasztása esetén a sportszervezetet a VB 10.000,- Ft befizetésére 

kötelezi, s felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a sportszervezet a 

felszólítást követően 24 órán belül nem tölti fel a mérkőzést a VB 50.000,- Ft befizetésére 

kötelezi a sportszervezetet, s ismételten felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. 

Amennyiben az ismételt felszólítást követően 24 órán belül nem tölti fel a mérkőzést a VB 

100.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet. 

„ 
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A felvétel formátuma 
 

 

A mérkőzésekről készített videó formátuma az alábbiak lehetnek: 
-Mp4 (MPEG-4) 
-WMV (Windows Media Video) 
-AVI (Audio Video Interleave) 

 

A különböző felvételformátumok a jelzett formátumokba történő átkonvertálására az alábbi linken 
ingyenesen letölthető és használható programot ajánljuk: http://www.freemake.com/ 
 
 

Felbontási jellemzők 
4:3  
Ez a hagyományos TV-k képaránya, ami annyit jelent, hogy a megjelenített kép pixelek számának 
aránya 4:3. Ajánlott beállítás.: 720×576. 
 
16:9  
Minden újabb LCD/LED/Plazma TV-nek ilyen a képaránya, Ajánlott.:720×400, 624×352, 688×384 

 
A feltöltés módja 

 
 

Total Commander, vagy egyéb ftp program segítségével: 
 

-Kapcsolat neve: mindegy 
-Kiszolgáló neve: 91.208.36.87 
-Felhasználói név: Az MRSZ Versenybizottság által megadott felhasználó név 
-Jelszó: Az MRSZ Versenybizottság által megadott jelszó 
-FONTOS:Total Commander Passzív mód legyen bekapcsolva 

 

A bejelentkezést követően láthatóvá válik a Mappa szerkezet, férfi csapatok esetén a „Man”, illetve női 
csapatok estén a „Woman” könyvtárra klikkelve a videót fel lehet tölteni. 
 

Internetes böngésző segítségével: 
 

-elérhetőség:https://91.208.36.87/cgi-bin/ (böngésző keresőablakába írva) 
-Felhasználói név: Az MRSZ Versenybizottság által megadott felhasználó név 
-Jelszó: Az MRSZ Versenybizottság által megadott jelszó 

 

A bejelentkezést követően láthatóvá válik a Mappa szerkezet, a „File Station”, majd férfi csapatok 
esetén a „Man”, illetve női csapatok estén a „Woman” könyvtárra klikkelve a feltöltés jel használatával 
videót fel lehet tölteni. 
 
 

 

Letöltés folyamata 
 

 

Minden csapat által feltöltött mérkőzés a többi csapat által is látható, letölthető, de törölni kizárólag az 
adott csapat, illetve a szövetség adminisztrátorai tudnak. 
Total Commander, vagy egyéb ftp program segítségével: Belépést követően (a fent leírtak 
alapján) ki kell jelölni a kért fájlt és letölteni a számítógépre. 
 

Internetes böngésző segítségével: Belépést követően (a fent leírtak alapján), az egér jobb 
gombjával ki kell jelölni a letöltendő fájlt és a „download” lehetőség választása. 
 
 
 
 

A mérkőzésfelvételek leírása 
 

 

A csapatoknak a felvételeket olyan módon kell rögzíteni, hogy azok az alábbi követelményeknek 
megfeleljenek: 
 

-A felvételnek statikusnak és folyamatosnak, kitakarás, nézői kamera előtti mozgások, 
megszakítás nélkülinek kell lennie, zavaró hatások (túl sok (nap), vagy kevés fény, 
kameramozgás) nélkül 

-A játékterület alapvonali végéből, a kifutó mögül történjen a felvétel 
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-A teljes, 9x18m-es játékpályának látszódnia kell a felvételen, lehetőség szerint minden vonal (a 
legközelebbi alapvonal is) tisztán felismerhető legyen 

-A teljes hálónak és a háló feletti légtér kb. 4,5 méteres területének látszódnia kell a felvételen 
-A felvételen az 1. számú, a 2. számú játékvezető és a jegyzőkönyvvezető tevékenysége is 

nyomon követhető kell, hogy legyen, a Versenykiírásoknak történő megfelelés érdekében 
 
Példa a megfelelő felvételi irányra: 

 
Példa a nem megfelelő felvételi irányra, s egyéb követelmények be nem tartására: 
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Statisztikával kapcsolatos kötelezettségek 
 

Előzmény 
„ 
18.8  
… 
Amennyiben az MRSZ hivatalos honlapján az eredményközlő modul működik, akkor az ott megadott 
módon köteles az eredményt közölni. A 23.3 pontban meghatározott Datavolley statisztika 
alkalmazása esetén az élő eredményközlés (Live score) és a „Match report” beküldése kötelező, az 
MRSZ hivatalos kommunikációjának megfelelően. 
… 
„ 

valamint 
„ 
23.3 A Nemzeti Bajnokság I. osztályában résztvevő csapatok a 2017-2018. évi bajnokság során a 
hazai (és idegenbeli) mérkőzéseikről mérkőzéselemzési célzatú statisztikai program felhasználásával 
elemzéseket kötelesek készíteni. Az elemzések elkészítéséhez szükséges programot (Dataproject 
vállalat által kifejlesztett „Datavolley 4” statisztikai szoftver és annak kompatibilis változatai: Datavolley 
2007, Click & Scout stb.), valamint a technikai hátteret az MRSZ a TAO sportágfejlesztési 
programjának keretében biztosítja a csapatok számára. A statisztikai programot licence-el rendelkező 
csapatstatisztikusok kezelik, akik az MRSZ honlapján és a csapatok saját honlapján az alábbi 
lehetőségeket kötelesek biztosítani a szurkolók, és a média számára:  
• Élő eredményközlés (Live score)  
• Mérkőzésösszesítő táblázat (Match report)  
• Játékosértékelés (MVP)  
 
A technikai követelményekről és feltételekről, valamint a statisztikusok licence szerzési lehetőségeiről 
a bajnokság előtt hivatalos kommunikációt juttat el az MRSZ a sportszervezetekhez. 
 
Az MRSZ elnökségének döntése értelmében a statisztikai elemző programok használata a 2017-
2018-as szezontól kötelező a Nemzeti Bajnokság I. osztályában. 
„ 
 
Az MRSZ Elnöksége a statisztikákkal (más egyéb technológiák mellett) kapcsolatban az alábbi 
bevezetési ütemezést hagyta jóvá. 
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Fentiek alapján a 2017-2018-as szezonban a Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverr 
használata kötelező! 
 
Az alábbiakban részletezzük a Versenykiírás idézett pontjaira vonatkozó pontosításokat: 
 

 Az MRSZ honlapján az eredményközlő modul még nincs üzemben, így ott eredményközlési 
kötelezettség nincs. 

 A Live Score rendszer jelenleg még nincs üzemben, így élő eredményközlési kötelezettség 
nincs. 

 A Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel készített Match Report (Mérkőzés Riport) 
elkészítése a mérkőzésekről a hazai csapat feladata és felelőssége. A Match Report-ot az 
adott mérkőzést követően 30 percen belül PDF formátumban kell elektronikusan megküldeni a 
matchreport@hunvolley.hu e-mail címekre, az alábbi fájlévvel: 
 

éééé.hh.nn_mérkőzés száma_hazai csapat_vendég csapat_match report.pdf 
 

2017.09.24_F-F1-005_MÁV Előre SC_PTE-PEAC_match report.pdf 
 
A Match Report határidőre történő elküldésének elmulasztása esetén a sportszervezetet a VB 
10.000,- Ft befizetésére kötelezi, s felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a 
sportszervezet a felszólítást követően 24 órán belül nem küldi meg a Match Report-ot a VB 50.000,- 
Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet, s ismételten felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. 
Amennyiben az ismételt felszólítást követően 24 órán belül nem küldi meg a Match Report-ot a VB 
100.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet és egy bajnoki pont (a Nemzeti Bajnokságban) 
levonásra kerül tőle. 
 
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a fenti szabályozás a 2017-2018-as szezon közben is nagy 
valószínűséggel változni fog! 
 
A csapatok statisztikusi kötelezettségeik teljesítése elősegítése érdekében az MRSZ 2017-ben több 
Click & Scout tanfolyamot is indít, amelyről az MRSZ honlapján lehet bővebb információkat szerezni. 
 
Azoknak a statisztikusoknak, akik a meghirdetett tanfolyamok valamelyikén részt vesznek, Ideiglenes 
Statisztikusi Engedély kerül kiállításra, amellyel a mérkőzéseken a jegyzőkönyvben beírva és a 
kispadon statisztikusként szerepelhetnek. Az Ideiglenes Statisztikusi Engedély az alábbi mintaképen 
tekinthető meg: 
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