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A Hóröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség /továbbiakban MRSZ/ hivatalos 
országos hóröplabda bajnoksága. 
 
1. A verseny célja 

• A hóröplabda sportág népszerűsítése, hazai ismertségének növelése. 

• Az eredmények alapján megállapítani a 2017-2018. téli szezon női, illetve férfi magyar bajnok 
párosokat és további helyezetteket. 

• A versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre. A verseny legjobb férfi és női párosa jogot 
szerez a 2018. március 22-25-én Wagrain-ban (AT) megrendezésre kerülő Hóröplabda Európa 
Bajnokságon való részvételre. Amennyiben a győztes páros vagy egyik tagja nem tudja/akarja 
vállalni a részvételt és ezt írásban meg is erősíti, úgy az EB-n való indulás joga a második 
helyezettre száll, amennyiben ő sem, úgy a harmadikra és így tovább. 
 

2. A verseny helyszíne és időpontja 
 2017. február 10-11.  Eplény Síaréna 
   
  2017. február 10. – férfi verseny 
  2017. február 11. – női verseny 

 
*a helyszín- és időpontváltoztatás jogát a rendező fenntartja 
 

3. A versenysorozat kiírója 
Magyar Röplabda Szövetség 
1134 Budapest, Váci út 19. 
Tel: 06 1 300 7250; Fax: 06 1 300 7252 
E-mail:  beach@hunvolley.hu 
Honlap: www.hunvolley.hu 
 

4. A versenysorozat rendezője és szervezője 
Lebonyolításért felelős:  
Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság  
Dr. Bánki Ágnes 
E-mail: beach@hunvolley.hu 
 

5. Versenybizottság 

• Versenyigazgató 

• Főbíró 

• MRSZ részéről kijelölt személy 
 

6. Versenykategóriák:  
Női és férfi páros verseny.  

 
7. Résztvevők köre 

Minden játékos, aki: 

• rendelkezik az MRSZ által kibocsájtott Strandröplabda Sportolói Igazolvánnyal,  

• rendelkezik érvényes Sportorvosi Engedéllyel 

• a nevezési szabályoknak megfelelően a versenyre benevez. 

• A versenyen csak olyan játékos versenyezhet, aki magyar sportszervezet 
strandröplabda szakosztályának igazolt sportolója. 

• A versenyzéshez szükséges előírt ruházattal, stoplis cipővel rendelkezik és játék 
közben viseli (nem lehet a cipő fémstoplis).  

 

mailto:%2520beach@hunvolley.hu
http://www.hunvolley.hu/
mailto:beach@hunvolley.hu
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8. Nevezés 

• Nevezni online a https://goo.gl/forms/7SbpglOXvJ4QpwQb2 alatt megtalálható 
nevezési ív hiánytalan kitöltésével lehet.  

• A nevezési lap kizárólag ONLINE nyújtható be 2018. január 11-től.  

• A nevezési kérelem akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben a páros mindkét tagja 
a nevezési határidő előtt érvényes formában küldi be a nevezését. 

• A beérkező nevezéseket az MRSZ a hivatalos honlapján (www.hunvolley.hu) közzéteszi 
az adott versenyt megelőző 14. nap 14.00 óráig (2018. január 26. 14:00), amely 
nevezési visszaigazolásként is szolgál. 

• Amennyiben a nevezése a megadott időben nem jelenik meg a honlapon, kérjük a 
kapcsolat felvételét az MRSZ Irodával a versenyt megelőző 12. nap 12.00 óráig (2018. 
január 28. 12:00)! 

• A versenyre benevező, de a helyszínen meg nem jelenő játékosról a Viselkedési 
szabályzat (5. melléklet) rendelkezik. 

 
Nevezési határidő: 

• Nevezési határidő: 2018. 01. 19. (péntek) 23:59. 
 

Nevezési díj: 
Párosok részére   

• 3.000,- Ft / játékos (6.000,- Ft / páros), amely magába foglalja a versenyzéshez 
szükséges hóröplabda versenyengedély árát is.  

 
 Nevezési díj befizetése:  

A nevezési díj befizethető az MRSZ bankszámlájára történő átutalással a versenyt megelőző 
21. nap 23.59 óráig (határidő: 2018. január 19. (péntek) (MKB Bank 10300002-10564905-
49020012) vagy a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) az 
MRSZ Irodában.  
Utalás esetén a megjegyzésbe a nevező páros nevének kell szerepelnie! 
Helyszíni befizetésre lehetőség nincs! 

 
9.  Strandröplabda Sportolói Igazolvány és Versenyzési Engedély  

• Az MRSZ 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.  

• Amennyiben a sportolót leigazoló sportszervezetnek, vagy a játékengedélyt igénylő 
sportolónak rendezetlen tartozása van az MRSZ-szel szemben, vagy a nevezési díjat, vagy 
az egyéb díjakat nem fizette be, vagy hibásan töltötte ki a szükséges dokumentumokat, az 
SSZRB az engedély nem adja ki, hanem hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet és/vagy 
a sportolót, aminek időtartama nem tolja ki a rendelkezésre álló határidőt. 

 
Igazolási és átigazolási díjak: 

Amatőr sportoló nyilvántartásba vételének, továbbá átigazolásának eljárási díja: 

• 21 év feletti sportoló esetén 10.000,- Ft/fő 

• U21, U19, U17 korosztályú sportoló esetén 5.000,- Ft/fő 

• U15, U13 és alatti korosztályú sportoló esetén 2.500,- Ft/fő 

• nem magyar állampolgárságú sportoló (FIVB transzfer) esetén 15.000,- Ft/fő 

 

Strandröplabda sportolóval kapcsolatos nyomtatvańyok dij́ai: 

• Nyilvańtartó lap (Strandröplabda)      100, - Ft/db 

• Átigazoló lap (Strandröplabda)      100, - Ft/db  

http://www.hunvolley.hu/
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• Strandröplabda Sportolói Igazolvańy  
(új leigazolaś eseteń, valamint lejaŕat utańi cserénél)   500, - Ft/db  

• Strandröplabda Sportolói Igazolvańy pótlaśa 
(elvesztés, megrongaĺaś esetén)      5.000, - Ft/db 

• Strandröplabda Sportolói Igazolvańy betelt lapjainak cseréje  0, - Ft/db  
 

A feltüntetett összegek minden esetben bruttó összegek. (Tartalmazzák az esetleges Általános Forgalmi Adót 
(ÁFA). 

 

A Strandröplabda Sportolói Igazolvańy, a strandröplabda leigazolás/átigazolás dij́a befizethető 
az MRSZ bankszámlájára törteńő átutalással a versenyt megeloz̋o ̋21. nap 23:59 oŕáig (2018. 
Január 19. 23:59) (MKB Bank 10300002- 10564905-49020012) vagy a házipeńztárba törteńo ̋
befizeteśsel (munkanapokon 9-16 óra között) az MRSZ Irodában. Banki befizetésnél a 
közlemény rovatba kérjük a játékos(ok) nevét feltüntetni. 

 
 
10. Verseny: 

• A 2018. évi I. Magyar Hóröplabda Bajnokságon nemenként 12-12 páros indulhat.  

• A kiemelés az összesített hóröplabda egyéni ranglista pontok alapján történik. 
Pontegyenlőség esetén sorsolás dönt, a versenyt megelőző 14. napon 12.00 órakor az 
MRSZ Irodában. 

• 12-nél több nevező esetén az első 12 legmagasabb ranglista ponttal (a 2017. évi hazai és 
nemzetközi hó- és strandröplabda versenyeken elért összesített egyéni ranglista pontok 
alapján).  

 
 
11. Lebonyolítás 

• 1. Kör: csoport mérkőzések 
o A nevezett párosokat a nevezési ranglista alapján négy db hármas csoportba 

rendezzük.  (A:1, 7, 12; B:2, 6, 11; C: 3, 5, 10; D: 4, 8, 9) 
o A három páros körmérkőzéssel dönti el a csoport sorrendet. 

Körbeverés/egyenlőség esetén a szettarány, amennyiben itt is egyenlőség áll fent 
a pontarány, majd az egymás elleni eredmény a mérvadó a helyezés 
megállapításánál.  

• 2. Kör: Az első fázis csoport győztesei az elért pontarány alapján automatikusan felkerülnek 
a 8-as tábla 1-4. kiemelt helyére. A csoport 2. helyezettek a csoport 3. helyezettekkel 
játszanak mérkőzést a 8-as táblára kerülésért a 5-8. helyekért. 

• Minden játszma 11 nyert pontig, a mérkőzés két nyert játszmáig tart, 7 pontonként 
térfélcserével.  

• A verseny a 3-4. illetve az 1-2. helyezés eldöntéséig tart. 

• Időrend: 

• Szombat: 9:00 órától kezdődnek a mérkőzések. FÉRFI Bajnokság 
(csoportmérkőzések, mérkőzések, elődöntő, döntő) 

• Vasárnap: 9:00 órától kezdődnek a mérkőzések. NŐI Bajnokság 
(csoportmérkőzések, mérkőzések, elődöntő, döntő) 

 
 
12. Országos egyéni ranglisták 

• Ranglista pontrendszer (1. sz. melléklet) 
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Csatolva. Amelyben a tavalyi szezonban szerzett strandröplabda hazai és nemzetközi pontok, és a 
tavalyi nemzetközi snow-szezonban szerzett pontok vannak összeadva. A snowvolley pontok a strand 
hazai és nemzetközi átfordítási arányai alapján lettek „honosítva”. 

• Ranglista ponttábla (2. Sz. Melléklet) 
 

13. A helyezettek díjazása 

• A versenyen az első helyezett férfi és női páros serleg, érem, a második és harmadik 
helyezett párosok érem díjazásban részesülnek. 

 
14. Költségek 

• Nevezési díj (8. pont) 

• Strandröplabda Sportolói Igazolvány díja (9. pont) 

• A játékosok az utazási, a szállás és az étkezési költségeiket saját maguk viselik. (A versenyen 
induló párosoknak a szponzori támogatás függvényében ez a költség csökkenhet). 

• A versenyek szervezési és lebonyolítási költségei a Rendezőt és a helyi szervezőket terhelik. 
 
15. A mérkőzés folyamán szankcionált játékos elleni eljárás 

1. A mérkőzés folyamán „büntetés” szankcióban részesülő csapattag(ok) esetenként a 
szankcionált csapattag(ok) vagy azok sportszervezetének büntetése: 10.000,- Ft 

2. A mérkőzés folyamán „kiállítás” szankcióban részesülő csapattag(ok) esetenként a 
szankcionált csapattag(ok) vagy azok sportszervezetének büntetése: 30.000,- Ft 

3. A mérkőzés folyamán „kizárás” szankcióban részesülő csapattag(ok) esetenként a 
szankcionált csapattag(ok) vagy azok sportszervezetének büntetése: 50.000,- Ft 
Továbbiakban ügyét az EFB tárgyalja. 
4. A fegyelmi tárgyalásra az EFB által meghatározott időpontban, az MRSZ Fegyelmi 
szabályzatának rendelkezései alapján kerül sor.  
5. Amennyiben a játékvezetők jelentése alapján a tettlegesség megállapítható a kizárással 

kapcsolatban, akkor a VB a csapattag Versenyzési Engedélyét, illetve megfelelő működési 
engedélyét felfüggeszti a jogerős fegyelmi határozatig, amelyről az érintettet és annak 
sportszervezetét írásban értesíteni kell. 

 
16. 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.  
 

17. 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.  

 
18. Egyebek 

•     A versenysorozaton az FIVB hóröplabda szabályai érvényesek. Ezeket a szabályokat és a 
versenykiírásban rögzítettek betartását a versenyre történő nevezéssel a játékosok 
önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 



6 

•     A játékosok önmagukat képviselik, ezért saját nevükön szerepelnek. A hivatalos 
megnevezése a párosoknak: „vezetéknév” (I. játékos) – „vezetéknév” (II. játékos)  

•     Amennyiben a játékosoknak a Rendező biztosított versenymezt, úgy azt kell viselniük a 
mérkőzések, az eredményhirdetés, és az interjúk alatt. Ha nincs biztosítva versenymez, a 
játékosoknak egységes színű és szabású, számozott versenyruházatot kell viselniük (a 
számozás csak a versenymez elején kötelező). A játékos egyéni szponzor(ai)nak 
megjelenítéséről a Reklámszabályzat rendelkezik. (4. sz. melléklet) 

•     A játékosnak a sportról szóló 2012. évi törvény alapján a sporttevékenységéhez 
kapcsolódóan élet-, sport- és balesetbiztosítással kell rendelkeznie a versenysorozat ideje 
alatt. A biztosítás megkötéséről a játékosoknak saját maguknak kell gondoskodniuk. 

•      A mérkőzéseket a Rendező által biztosított strandröplabdával (MIKASA VLS 300) kell 
lejátszani. 

•     A verseny mérkőzésein az FIVB által használt VIS rendszert kell használni 
jegyzőkönyvezésre. 

•     Orvosi felügyelet biztosított. 

•     A párosokra várakozási idő nincs. 
 

Mellékletek:  
1. Ranglista pontrendszer 
2. Ranglista ponttábla 
3. Játékosokra vonatkozó alapelvek 
4. Játékosok sportruházatára vonatkozó reklámszabályzat 
5. Viselkedési szabályzat (Etikai kódex) 
6. Zsűrikonferencia 
7. Sérülési protokoll 

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


