
Magyar Bajnoki Döntő Mesterverseny

Rendező
Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott és megbízott jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet, vállalkozás.

Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott és megbízott jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet, vállalkozás.
Rendező

A résztvevők

köre

A versenykiírásban meghatározott számú női és férfi páros. 

A 2 férfi és a 2 női felnőtt válogatott páros (a 14. és 15. helyre kerülnek 

be a páros ranglista eredményük alapján, egyenlőség esetén sorsolás 

dönt), amennyiben a páros(ok) pontjai(k) alapján nem kerülnek be a 

táblára.

A férfi és a női U18 Strandröplabda Országos Utánpótlás Kupa győztes 

párosa (a 16. helyre kerül a főtáblán), amennyiben a páros pontjai alapján 

nem kerülnek be a táblára.

Nyílt versenyek, férfi és női párosok részére.
A résztvevők 

köre

A részvétel 

feltétele

Strandröplabda Sportolói Igazolvány, 

MRSZ Strandröplabda versenyzési engedély, 

Sportorvosi engedély. 

Strandröplabd Sportolói Igazolvány, 

MRSZ Strandröplabda versenyzési engedély, 

Sportorvosi engedély. 

A részvétel 

feltétele

Ranglista 

pontszerzés
Országos egyéni ranglista pontszerző verseny. Országos egyéni és páros ranglista pontszerző verseny.

Ranglista 

pontszerzés

Végeredmény megküldése
Az eredménylista és a lebonyolítási tábla elküldése az utolsó 

mérkőzést követő 2 órán belül a beach@hunvolley.hu címre.

Az eredménylista és a lebonyolítási tábla elküldése az utolsó 

mérkőzést követő 2 órán belül a beach@hunvolley.hu címre.

Végeredmény 

megküldése

Játékszabályok

Az FIVB Strandröplabda hivatalos játékszabályai szerint 

(2 nyert játszma, 21 pontig, ill. a döntő játszmában 15 pontig, 

2 pont különbséggel)

Az FIVB Strandröplabda hivatalos játékszabályai szerint 

(2 nyert játszma, 21 pontig, ill. a döntő játszmában 15 pontig, 

2 pont különbséggel)

Játékszabályok

Lebonyolítás Kétvereséges, vigaszágas rendszer. A főtábla kétvereséges, vigaszágas rendszer. Lebonyolítás

Hivatalos közreműködők

MRSZ rendezés esetén az MRSZ által delegált Versenyigazgató. 

Nem MRSZ rendezésnél a Rendező által kijelölt Versenyigazgató és az 

MRSZ által delegált Szövetségi ellenőr.

Mindkét esetben az MRSZ JT által kijelölt külön Főbíró.

MRSZ rendezés esetén az MRSZ által delegált Versenyigazgató. 

Nem MRSZ rendezésnél a Rendező által kijelölt Versenyigazgató és az 

MRSZ által delegált Szövetségi ellenőr. Főbíró az adott versenyen 

közreműködő játékvezetők közül kerül kijelölésre.

Hivatalos 

közreműködők

Játékvezetők 

működése

A mérkőzéseket MRSZ JT strandröplabda játékvezetői licenccel 

rendelkező játékvezetők vezethetik. 

A játékvezetők működésének feltételeit a Főtitkár / Rendező és az MRSZ 

JT Elnök közötti megállapodás szabályozza. 

(létszám, napidíj, sportruházat, szállás, étkezés, stb.)

A mérkőzéseket az MRSZ JT által kijelölt, standröplabda vizsgával 

rendelkező játékvezetők vezetik, akik BRSZ vagy Megyei Szövetség által 

vizsgáztatott játékvezetők is lehetnek. A az elődöntőkön és a döntőkön 

csak MRSZ JT SR játékvezetői licenccel rendelkező játékvezető 

működhet. A játékvezetők működésének feltételeit a Főtitkár / Rendező és 

a JT Elnök közötti  megállapodás szabályozza. 

Játékvezetők 

működése

Jegyzőkönyvvezetők, 

vonalbírók, labdaszedők 

Hivatalos jegyzőkönyv vezetése minden mérkőzésen, vonalbírók 

és labdaszedők  foglalkoztatása a döntőn és a 3. helyért zajló mérkőzésen 

szükséges. 

A jegyzőkönyvvezetőknek SR vizsgával kell rendelkezniük.

Egyszerűsített jegyzőkönyv vezetése minden mérkőzésen,

 vonalbírók és labdaszedők  foglalkoztatása a döntőn és a 3. helyért zajló 

mérkőzésen szükséges. 

Jegyzőkönyv-vezetők, 

vonalbírók, labdaszedők 

Orvosi ügyelet, elsősegélynyújtó 

hely
Orvosi ügyelet kötelező Orvosi ügyelet kötelező

Orvosi ügyelet, 

elsősegélynyújtó hely

Díjazás Pénzdíj, kupa, érem Pénzdíj ajánlott, kupa, érem Díjazás

Versenyruházat

A játékosok felszerelése rövid nadrág /short/ vagy fürdőruha. 

Egy csapat játékosainak azonos színű és típusú felszerelést kell viselniük. 

Párosonként egységes, számozott (1;2) versenymez 

(férfi trikó / női top) viselése kötelező. 

A játékosok felszerelése rövid nadrág /short/ vagy fürdőruha. 

Egy csapat játékosainak azonos színű és típusú felszerelést kell viselniük. 

Párosonként egységes, számozott (1;2) versenymez 

(férfi trikó / női top) viselése kötelező. 

Versenyruházat

Pályák 

felszerelése

Az FIVB Strandröplabda hivatalos szabályai szerinti pályafelszerelés 

(versenyháló, antenna, vonal, játékos pihenő, eredményjelző, játékvezetői 

emelvény / pálya)

Az FIVB Strandröplabda hivatalos szabályai szerinti pályafelszerelés 

(versenyháló, antenna, vonal, játékos pihenő, eredményjelző, játékvezetői 

emelvény / pálya)

Pályák 

felszerelése

Magyar Bajnokság

KategóriaKategória

Magyar Röplabda Szövetség 

Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere
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Labda Az MRSZ által meghatározott Az MRSZ által meghatározott Labda

Lelátó min. 500 fő befogadására alkalmas lelátó, nézőtér ajánlott min. 200 fő befogadására alkalmas lelátó, nézőtér ajánlott Lelátó
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Bármely szervezet, vállalkozás, az MRSZ 

hozzájárulásával. Mesterversennyel nem lehet 

azonos időben rendezni!

Bármely szervezet, vállakozás. 

MRSZ regisztráció szükséges.

Bármely szervezet, vállakozás. 

MRSZ regisztráció szükséges.
Rendező

Nyílt versenyek, férfi / női párosok részére.

Nyílt versenyek, férfi / női / vegyes párosok részére. 

A verseny Rendezője az indulók körét a nevezési 

feltételekben szűkítheti.

Szabadidős versenyek, férfi /női / vegyes párosok 

illetve csapatok részére. A verseny Rendezője az 

indulók körét a nevezési feltételekben szűkítheti.

Résztvevők 

köre

Sportolói igazolvány / MRSZ SR regisztráció, 

Sportorvosi engedély / Orvosi igazolás.
Sportorvosi engedély / Orvosi igazolás. A Rendező Versenykiírása szerint.

A részvétel 

feltétele

Országos egyéni ranglista pontszerző verseny. 

A ranglista vezetése a Rendező által megküldött 

eredménylista alapján történik.

Országos egyéni ranglista pontszerző verseny. Vegyes 

páros versenyszámban ranglista pont nem szerezhető. A 

ranglista vezetése a Rendező által megküldött 

eredménylista alapján történik. Ranglista pontot csak az 

MRSZ-ben regisztrált játékos kaphat.

Országos ranglista pont nem szerezhető.
Ranglista

pontszerzés

Az eredménylista és a lebonyolítási tábla elküldése 

az utolsó mérkőzést követő 24 órán belül a 

beach@hunvolley.hu címre.

Az eredménylista elküldése az utolsó mérkőzést 

követő 24 órán belül a beach@hunvolley.hu címre.

Az eredménylista elküldése a beach@hunvolley.hu 

címre ajánlott.
Végeredmény megküldése

Az FIVB Strandröplabda hivatalos játékszabályai 

szerint (2 nyert játszma, 21 pontig, ill. a döntő 

játszmában 15 pontig, 2 pont különbséggel) 

A ponthatárok a verseny lebonyolíthatósága 

érdekében  csökkenthetők.

Az FIVB hivatalos játékszabályai a mérvadóak. (2 

nyert játszma, 21 pontig,  ill. a döntő játszma 15 

pontig, 2 pont különbséggel. Egy nyert játszmás 

mérkőzések esetén a ponthatár 25 pont, 2 pont 

különbséggel) A ponthatárok csökkenthetők.

Alapvető szabályok és megkötések nélkül. Játékszabályok

A főtábla kétvereséges, vigaszágas rendszer. Csoport mérkőzéses vagy kieséses táblarendszer. Szabadon választott lebonyolítási forma. Lebonyolítás

A Rendező részéről kijelölt Versenyigazgató, 

az MRSZ által delegált Szövetségi ellenőr. 

Főbíró az adott versenyen közreműködő 

játékvezetők közül kerül kijelölésre.

A Rendező részéről kijelölt versenyigazgató. A Rendező részéről kijelölt versenyigazgató. Hivatalos közreműködők

A mérkőzéseket strandröplabda játékvezetői 

licenccel rendelkező játékvezetők vezetik, 

akik BRSZ vagy Megyei Szövetség által 

vizsgáztatott játékvezetők is lehetnek.

Strandröplabda vizsgával rendelkező 

játékvezető foglalkoztatása a döntőn és 

a 3. helyért zajló mérkőzésen ajánlott.

Strandröplabda vizsgával rendelkező 

játékvezető foglalkoztatása ajánlott.
Játékvezetők működése

Egyszerűsített jegyzőkönyv vezetése minden 

mérkőzésen szükséges.
Eredménylista vezetése szükséges. Eredménylista vezetése ajánlott.

Jegyzőkönyv-vezetők, 

vonalbírók, labdaszedők 

Orvosi ügyelet kötelező Orvosi ügyelet / elsősegélynyújtó hely kötelező Orvosi ügyelet / elsősegélynyújtó hely kötelező
Orvosi ügyelet, 

elsősegélynyújtó hely

A Rendező Versenykiírása alapján A Rendező Versenykiírása alapján A Rendező Versenykiírása alapján Díjazás

A Rendező Versenykiírása szerint. Párosonként 

egységes, számozott (1;2) versenymez 

(férfi triko / női top ) viselése ajánlott.

A Rendező Versenykiírása szerint A Rendező Versenykiírása szerint Versenyruházat

Versenyháló, antenna, vonal, játékos pihenő, 

eredményjelző, játékvezetői emelvény / pálya.

Versenyháló, antenna, vonal, játékos pihenő, 

eredményjelző / pálya, 

a centerpályán játékvezetői emelvény.

Háló, antenna, vonal, eredményjelző
Pályák 

felszerelése

Magyar Röplabda Szövetség 

Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere

Kategória C kategória A kategória                     B kategória
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A Rendező által meghatározott A Rendező által meghatározott A Rendező által meghatározott Labda

Lelátó
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Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott és megbízott jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet, vállalkozás.

Bármely szervezet, vállakozás. 

MRSZ regisztráció szükséges.

Nyílt verseny leány és fiú párosok,

illetve négyfős csapatok részére.

A korosztályokat és a játékformát az MRSZ határozza meg. 

A Rendező által meghatározott korosztályokban és játékformában, 

fiú / lány / vegyes párosok, illetve 

csapatok részére.

Sportolói Igazolvány / MRSZ Regisztráció 

Strandröplabda versenyzési engedély, 

Sportorvosi engedély. 

Sportorvosi engedély / Orvosi igazolás

Országos egyéni ranglista pontszerző verseny. Országos ranglista pont nem szerezhető.

Az eredménylista és a lebonyolítási tábla elküldése az utolsó mérkőzést 

követő 2 órán belül a beach@hunvolley.hu címre.
Az eredménylista elküldése a beach@hunvolley.hu címre ajánlott.

Párosoknak 2-2 elleni játékformában az FIVB Strandröplabda hivatalos 

játékszabályai szerint. (2 nyert játszma, 21 pontig, ill. a döntő játszmában 

15 pontig, 2 pont különbséggel) 

Csapatoknak az FIVB által ajánlott 4-4 elleni (4+1 fő) játékforma.

Alapvető szabályok és megkötések nélkül. 

Párosoknak az FIVB Strandröplabda hivatalos játékszabályai könnyített 

szabályokkal, 

Csapatoknak az FIVB strandröplabda 4-4 elleni (4+1 fő) játékszabályok 

ajánlottak.

A főtábla kétvereséges, vigaszágas rendszer. Szabadon választott lebonyolítási forma.

MRSZ rendezés esetén az MRSZ által delegált Versenyigazgató. Nem MRSZ 

rendezésnél a Rendező által kijelölt Versenyigazgató és az MRSZ által 

delegált Szövetségi ellenőr. Főbíró az adott versenyen közreműködő 

játékvezetők közül kerül kijelölésre.

A Rendező részéről kijelölt versenyigazgató.

Strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetők vezetik, 

akik BRSZ vagy Megyei Szövetség által vizsgáztatott

játékvezetők is lehetnek. 

Strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezető 

működése ajánlott.

Az MRSZ által kiadott egyszerűsített jegyzőkönyv vezetése szükséges. Eredménylista vezetése ajánlott.

Orvosi ügyelet kötelező Orvosi ügyelet / elsősegélynyújtó hely kötelező

Kupa, érem A Rendező Versenykiírása alapján

A játékosok felszerelése rövid nadrág /short/ vagy fürdőruha. Egy csapat 

játékosainak azonos színű és típusú felszerelést kell viselniük. Egységes, 

számozott versenymez (férfi trikó / női top) viselése kötelező.

A Rendező Versenykiírása szerint

Versenyháló, antenna, vonal, játékos pihenő, eredményjelző, játékvezetői 

emelvény / pálya.
Háló, antenna, vonal, eredményjelző.

Magyar Röplabda Szövetség 

Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere

Egyéb utánpótlás

versenyek

Utánpótlás

Magyar Bajnokság 
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Az MRSZ által meghatározott A Rendező által meghatározott
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