
Strandröplabda Országos Utánpótlás Bajnokság 2017
U14, U16, U18, U20

Versenykiírás

1. A verseny célja
1.1. A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, az utánpótlás korú strandröplabda játékosok folyamatos 

versenyeztetése, a közönség szórakoztatása, a tehetséges fiatal játékosok kiválasztása. 
1.2. Az eredmények alapján megállapítani a 2017. évi korosztályos bajnokokat és helyezetteket.
1.3. Kiválasztani a tehetséges játékosokat és a versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre.

2. A versenyek időpontja:
2.1. U14 2017. július 7. (péntek)
2.2. U16 leány 2017. július 8. (szombat)
2.3. U16 fiú 2017. július 30. (vasárnap)
2.4. U18 2017. július 9. (vasárnap)
2.5. U20 2017. július 8. (szombat)

3. A versenyek helyszínei:
U14 Diási Játékstrand, 8315 Gyenesdiás, Strand u. 3.
U16 leány Diási Játékstrand, 8315 Gyenesdiás, Strand u. 3.
U16 fiú Dunaújváros, Strand út 2.
U18 Diási Játékstrand, 8315 Gyenesdiás, Strand u. 3.
U20 Diási Játékstrand, 8315 Gyenesdiás, Strand u. 3.

4. A versenyek kiírója:
Magyar Röplabda Szövetség 
1134 Budapest, Váci út 19.
Tel: +36 1/ 300 7250
E-mail: beach@hunvolley.hu; hunvolley@hunvolley.hu
Honlap: www.hunvolley.hu

5. A verseny rendezője és szervezője
Magyar Röplabda Szövetség

Lebonyolításért felelős: 
Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság 
Pócs Róbert
E-mail: beach@hunvolley.hu
Mobil: +36 30 731 0698

6. Résztvevők és a nevezés feltételei: 
Minden játékos, aki rendelkezik:

• Strandröplabda Sportolói Igazolvánnyal, 
• a 2017. évre érvényes, Strandröplabda Versenyzési Engedéllyel,
• érvényes Sportorvosi Engedéllyel (a teremröplabda sportolói igazolványban lévő sportorvosi engedély 

is megfelelő, ennek hiányában orvosi / iskolaorvosi igazolás szükséges), 
• a nevezési szabályoknak megfelelően a versenyekre benevez.

Korosztály besorolások
U14 - 2004. január 1. és azután született játékosok.
U16 - 2002. január 1. és azután született játékosok.
U18 - 2000. január 1. és azután született játékosok. 
U20 - 1998. január 1. és azután született játékosok. 
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Játékforma
U14, U16, U18, U20 – leány és fiú párosok (2-2 ellen)

7. Nevezés: 
Nevezni a Nevezési lap és Játékos nyilatkozat (SR-01/UP2x2) benyújtásával lehet. A nevezési lap letölthető az 
MRSZ hivatalos  honlapjáról,  a  www.hunvolley.hu honlapról.  A nevezési  lap  benyújtható  2017.  június  1-től 
személyesen, e-mail-ben (beach@hunvolley.hu) vagy postai úton az MRSZ Irodába. (4. pont)

7.1. Nevezési határidő:
U14 2017. június 30. péntek 24.00 óra
U16 leány 2017. június 30. péntek 24.00 óra
U16 fiú 2017. július 21. péntek 24.00 óra
U18 2017. június 30. péntek 24.00 óra
U20 2017. június 30. péntek 24.00 óra

7.2. Nevezési díj összege:
• minden korosztályba: 2.000,- Ft/ páros

7.3. Nevezési díj befizetése: 
A  nevezési  díj  befizethető  az  MRSZ  bankszámlájára  történő  átutalással  (MKB  Bank 
10300002-10564905-49020012) vagy a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) az 
MRSZ Irodában. 
Amennyiben  a  nevezési  díj  nem  érkezik  meg  az  MRSZ  számlájára  a  nevezési  határidőig,  úgy  a  nevezés 
hiányosnak tekinthető.

8. Lebonyolítás:
A versenyek egy naposak.
A nevezések számától függően csoportmérkőzések, kétvereséges vigaszágas tábla, vagy ezek kombinációja.

9. Strandröplabda Sportolói Igazolvány és Versenyzési Engedély 
A Strandröplabda Sportolói Igazolvány kiváltásához ki kell tölteni a Strandröplabda Nyilvántartó lapot, melyet a 
Magyar Röplabda Szövetségnél lehet igényelni. Ezt kitöltve, a Sportszervezet által aláírva, lepecsételve, 2 db 
fényképet mellékelve kell leadni. 
A kupákon csak olyan játékos indulhat,  aki  valamely sportszervezet  strandröplabda szakosztályának igazolt 
sportolója!
A  Strandröplabda  Sportolói  Igazolvány  és  Versenyzési  Engedély  kiváltható  az  MRSZ  Irodában  a 
Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság munkatársánál. 

Leigazolási és átigazolási díjak: 
•18 év feletti sportoló esetén 3.000,- Ft/fő
•16-18 év közötti sportoló esetén 2000,- Ft/fő
•14-16 év alatti sportoló esetén 1.000,- Ft/fő
•14 év alatti sportoló esetén 500,- Ft/fő
•nem magyar állampolgárságú sportoló (FIVB transzfer) esetén 5.000,- Ft/fő

Strandröplabda sportolóval kapcsolatos nyomtatványok díjai: 
•Nyilvántartó lap (Strandröplabda) 100,- Ft/db
•Átigazoló lap (Strandröplabda) 100,- Ft/db 
•Strandröplabda Sportolói Igazolvány (új leigazolás esetén, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 
•Strandröplabda Sportolói Igazolvány pótlása (elvesztés, megrongálás esetén) 5.000,- Ft/db
•Strandröplabda Sportolói Igazolvány betelt lapjainak cseréje 0,- Ft/db 

A Versenyzési Engedély díja a 2017. évre: 
o 1.000,- Ft / játékos.
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A Strandröplabda Sportolói Igazolvány és a Versenyzési Engedély díja befizethető az MRSZ bankszámlájára 
történő átutalással a versenyt megelőző csütörtök 24.00 óráig (MKB Bank 10300002-10564905-49020012) vagy 
a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) az MRSZ Irodában. 

10. A helyezettek díjazása:
Az első helyezett leány és fiú páros serleg, érem, oklevél, a második és harmadik helyezett párosok érem és 
oklevél, a negyedik helyezett párosok oklevél díjazásban részesülnek. A győztesek és a további helyezettek a 
szponzori, támogatói felajánlásoktól függően további díjakat, különdíjakat, tárgyjutalmakat is kaphatnak.

11. Költségek:
• Nevezési díj (7.2 pont)
• A játékosok az utazás, szállás és étkezési költségeiket saját maguk viselik.
• A verseny lebonyolítási költségei a Rendezőt és a helyi szervezőt terhelik.

12. Óvás: 
Az óvást a mérkőzést követően azonnal, szóban be kell jelenteni, és írásban legkésőbb a jegyzőkönyv lezárásáig, 
az óvási díj egyidejű befizetésével a Versenybizottságnak kell benyújtani. A Versenybizottság az óvást azonnal 
megtárgyalja és döntésükről az érdekelteket tájékoztatja, ill. azt a jegyzőkönyvre rávezeti.
Óvási díj: 5.000,- Ft. Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 

14. Dopping:
Az  MRSZ  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  előzetes  bejelentés  nélkül  doppingellenőrzést  végeztessen.  A 
versenyző köteles a doppingellenőrzésnek fegyelmi felelősség terhe mellett alávetni magát. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Sport  Szakállamtitkárságának jogában áll  az  év folyamán akár  versenyeken,  akár  felkészülési 
időszakban az ország egész területén doppingellenőrzéseket végrehajtania. Minden egyéb kérdésben a MRSZ 
Doppingellenes Szabályzata érvényes. 

15.Egyebek:
1. Az FIVB Strandröplabda Hivatalos  Szabályai  és  Kiegészítések  2017-2020 érvényesek.  A játékosok 

önmagukat  képviselik,  ezért  saját  nevükön  szerepelnek.  A hivatalos  megnevezése  a  párosoknak: 
vezetéknév (I. Játékos) – vezetéknév (II. Játékos).

2. A mérkőzéseken edző működése NEM megengedett.
3. A versenyruházatnak  az  egy  párosban/csapatban  játszó  játékosoknál  hasonló  színűnek  és  azonos 

szabásúnak kell lenni. A mérkőzések alatt versenymez (top/trikó) viselése kötelező. 
A játékosok versenymezén, vagy a karjukon számozásnak kell lenni.

4. A  játékosoknak  a  versenyek  teljes  idejére  a  sportról  szóló  2004.  évi  I-es  törvény  alapján  a 
sporttevékenységéhez kapcsolódóan élet-, sport- és balesetbiztosítással kell rendelkezniük. A biztosítás 
megkötéséről a játékosoknak kell gondoskodniuk.

5. A mérkőzéseket a Rendező által biztosított strandröplabdával (MIKASA VLS300) kell lejátszani.
6.  A versenysorozaton az MRSZ egyszerűsített jegyzőkönyvét kell használni.
7.  Elsősegély-nyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított.

A játékosok magatartásukkal és a pályán mutatott sportszerű hozzáállásukkal járuljanak hozzá a sportág népszerűségéhez 
és  pozitív megítéléséhez.  A pályákon és  a  pályák közvetlen közelében tanúsított  minden súlyos sportszerűtlenség a 
versenyből való azonnali kizárást von maga után. Ez esetben óvásnak helye nincs.

Mellékletek:
1. Nevezési lap és Játékos nyilatkozat (SR-01/UP_OB)
2. Játékosok ruházatára vonatkozó reklámszabályzat
3. FIVB hivatalos 2-2 elleni játék főbb szabályai

A mellékletek letölthetők a www.hunvolley.hu honlapról.

Az MRSZ fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra,  amelyekről  megfelelő  időpontban az érintetteket 
tájékoztatja.
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