
Kedves Versenyzők!  
 
Az alábbi linken tekinthetitek meg a hétvégi I. Magyar Hóröplabda Bajnokság (2018. február 10-11.) lebonyolítási rendjét és tudnivalóit. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXBTY4EAXPyOoCMxXVYOtCz-LX60jRQkmcOnWGzSK_M/edit?usp=sharing 
 
Kérem a nevezett párosokat, hogy 

● Szombaton 8:00 - 8:45-ig MINDEN felnőtt páros mindkét tagja regisztráljon be a helyszínen. 
○ Szombaton az utánpótlás párosok mindkét tagja legkésőbb 10:30-ig regisztráljon be a helyszínen 

● Vasárnap 8:00 - 8:45-ig MINDEN felnőtt páros mindkét tagja regisztráljon be a helyszínen. 
○ Vasárnap az utánpótlás párosok mindkét tagja legkésőbb 10:30-ig regisztráljon be a helyszínen 

AZ ORVOSI IGAZOLÁST és Strandröplabda Sportolói Igazolványokat a regisztrációnál be kell mutatni! 
 
A regisztrációhoz hozzátok magatokkal:  

● A Strandröplabda Sportolói Igazolványotokat 
● Az érvényes Sportorvosi engedélyeteket 

Egyéb információk: Minden benevezett páros kap 1-1 versenymezt, amit a verseny ideje alatt kötelező hordani. A versenyen a megfelelő cipő viselete STOPLIS 
cípő (NEM fém stoplis!) 
 
Mindkét verseny napon a mérkőzésekről videóanyag készülhet, ezért felhívnánk a figyelmet az etikai kódex pontjainak szigorú betartására. Azok megszegését - 
különösen ebben az időszakban - a versenyigazgatóság keményen szankcionálni fogja. 
 
Alkohol fogyasztása szigorúan tilos!  
Amennyiben a mérkőzések előtti szondáztatás eredménye 0.0-tól különböző eredményt mutat, úgy a szondáztatáson megbukott csapat játék nélkül 11-0; 11;0 arányban bukja 
a mérkőzést. Amennyiben a korábban megbukott csapatnak további mérkőzése is van, úgy azelőtt kötelező szondáztatáson fognak átesni, amelynél szintén az előző 
mondatban alkalmazott szankciók következnek, amennyiben továbbra is 0.0-tól eltérő eredményt produkálnak.  
 
A benevezett játékosok számára forró ital(tea) egész nap elérhető lesz a pálya mellett. 
A benevezett játékosoknak ebédjegy ellenében, amit a regisztráció során kapnak meg, ebédet biztosítunk. Az étkezés helye a melegedő (hütte) felső szintje. 
Az ebéd elfogyasztására kizárólag 12:00-15:00 között van lehetőség. 
 
Minden nevezett páros önmaga gondoskodik a szállásának biztosításáról. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXBTY4EAXPyOoCMxXVYOtCz-LX60jRQkmcOnWGzSK_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXBTY4EAXPyOoCMxXVYOtCz-LX60jRQkmcOnWGzSK_M/edit?usp=sharing


Lebonyolítás: 
● 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) 

○ A férfiaknál 10 páros nevezett, így a csoportok beosztás a következő képpen alakul (A:1, 7; B:2, 6; C: 3, 5, 10; D: 4, 8, 9)  
● A két/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. 
● 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. A férfiaknál az A2 és B2 csoport helyezett is főtáblára kerül automatikusan 
● Az elődöntők és érmes mérkőzések kivételével minden játszma 11 nyert pontig, a mérkőzés két nyert játszmáig tart, 7 pontonként térfélcserével. 
● Az elődöntők, illetve a bronz és arany mérkőzéseken minden játszma 11 nyert pontig, a mérkőzés három nyert játszmáig tart, 7 pontonként térfélcserével. 
● A verseny a 3-4. illetve az 1-2. helyezés eldöntéséig tart. 
● A késő délutáni mérkőzések villanyfényben kerülnek lebonyolításra 
● Az utánpótlás kategóriákban a csoporton belüli körmérkőzések eredménye alapján alakul ki a végső sorrend 

Időrend:  
● Szombat: 9:00 órától kezdődnek a mérkőzések. FÉRFI felnőtt Bajnokság (csoportmérkőzések, mérkőzések, elődöntő, döntő) 
● Szombat: 12:00 órakor kezdődik előre láthatólag a FÉRFI utánpótlás mérkőzés 
● Vasárnap: 9:00 órától kezdődnek a mérkőzések. NŐI Bajnokság (csoportmérkőzések, mérkőzések, elődöntő, döntő)  
● Vasárnap: 12:00 órakor kezdődik előre láthatólag a NŐI utánpótlás mérkőzés 
● A beosztásban szereplő időpontok támpontként szolgálnak ! Csúszás, illetve gyorsabb mérkőzések esetén hamarabb kezdés lehetséges, ezért 

kérünk MINDEN PÁROST, hogy kövesse figyelemmel a bajnokság lebonyolítását és időben legyen ott az adott mérkőzése előtt ! 
● A bemelegítési idő 5 perc a pályán, késés esetén az adott mérkőzést a késő fél automatikusan elveszíti ! 

Verseny helyszín: EPLÉNY Síaréna, 8413 Eplény külterület, Malomvölgyi utca 1. ( E47.21377' , K17.92976' ). 
 
További információk:  

● Pócs Róbert referens (pocs.robert@gmail.com)  
● Bartók Tamás versenyigazgató (kotrab.tamas@gmail.com)  

 
Várunk Mindenkit szeretettel!  
 
*A későbbi változtatás jogát fenntartjuk.  
 
 


