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A Strandröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség /továbbiakban
MRSZ/ hivatalos országos strandröplabda bajnoksága. Három Mesterversenyből és egy
Döntőből álló versenysorozat.
1. A versenysorozat célja
• A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, a strandröplabda játékosok
folyamatos versenyeztetése, a közönség szórakoztatása.
• Az eredmények alapján egyéni ranglista pontok szerzése.
• A versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre.
• Az eredmények alapján megállapítani a 2018. évi női, illetve férfi magyar bajnok
párosokat és további helyezetteket.
2. A versenysorozat helyszínei és időpontjai
Mesterversenyek*:
1. 2018. június 8-10.
Tata, Tópart sétány 13.
2. 2018. június 29-július 1. Sóstói Parkfürdő, 4431 Nyíregyháza, Berenát utca 13.
3. 2018. július 20-22.
Dunaújváros, Strand út 2.
Döntő:
4. 2018. augusztus 11-12. Budapest, Lupa-tó
*a helyszín- és dátumváltoztatás 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
• MRSZ delegált
• MRSZ játékvezetői delegált
6. Versenykategóriák:
Női és férfi páros verseny.
7. Résztvevők köre
Mesterversenyek:
Minden játékos, aki rendelkezik:
• Strandröplabda Sportolói Igazolvánnyal,
• a 2018. évre érvényes, Strandröplabda Versenyzési Engedéllyel (figyelembe
véve a 9. pont rendelkezéseit),
• érvényes Sportorvosi Engedéllyel (a teremröplabda sportolói igazolványban
lévő sportorvosi engedély is megfelelő),
• a nevezési szabályoknak megfelelően a versenyekre benevez.
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Döntő:
A Döntőre 16 páros kvalifikálhatja magát az alábbiak szerint:
• 16-16 páros kvalifikálhatja magát a 2018. évi Mester tornákon és az „A”
kategóriás versenyeken elért EGYÉNI ranglista pontok alapján. A kiemelés
az összesített egyéni ranglista pontok alapján történik.
• A döntőn csak olyan játékos versenyezhet, aki a Magyar Röplabda Szövetség
tagszervezetének strandröplabda szakosztályának igazolt sportolója.
8. Nevezés
• Nevezni csak és kizárólag on-line felületen, az MRSZ hivatalos honlapján lévő
linken lehet, a www.hunvolley.hu oldalon, amelyről Sportoló automatikusan emailes visszaigazolást kap.
• A beérkező nevezéseket az MRSZ a hivatalos honlapján (www.hunvolley.hu)
közzéteszi legkésőbb a nevezési határidőt követő hét pénteki napja 23.59-ig,
amely nevezési visszaigazolásként is szolgál.
• Amennyiben a nevezés nem jelenik meg a honlapon, kérjük azonnal vegye fel
a kapcsolatot az MRSZ Irodával! A legkésőbbi időpont a nevezésekkel
kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos bejelentésre a versenyt megelőző 2. hét
pénteke.
• A versenyre benevező, de a helyszínen meg nem jelenő játékosról a
Viselkedési szabályzat (Etikai kódex) rendelkezik.
Nevezési határidők:
Mesterversenyek:
• Nevezési határidő az egyes fordulókra: a fordulót megelőző 4. hét péntek 23.59
óra.
Döntő:
• Nevezési határidő: 2018. július. 31. (kedd) 24.00 óra.
Nevezési díj:
Mesterversenyek:
Magyar párosok részére
• 100.000,- Ft / páros / verseny (Ebből 90.000,- Ft-ot az MRSZ, 10.000,- Ft-ot
pedig a nevező tagszervezet fizet)
FONTOS: Kizárólag a nevező tagszervezet tudja számla ellenében befizetni a nevezési díjat,
melyet a nevezési határidőt követő hét pénteki napjáig elektronikus és postai úton is megkap.
A számla befizetésekor a közlemény rovatba kizárólag a számla sorszámát szükséges beírni.
Külföldi párosok részére (a páros legalább egyik tagja nem rendelkezik magyarországi
állandó lakcímmel)
• 50.000,- Ft / játékos / verseny (100.000,- Ft / páros / verseny)
Döntő:
• Nevezési díj nincs, de nevezni KÖTELEZŐ!
Nevezési díj befizetése:
A nevezés során megadott számlázási névre és címre kiküldött proforma számla
összege fizetendő a tagszervezet részéről. A nevezési díj befizethető az MRSZ
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bankszámlájára történő átutalással (MKB Bank 10300002-10564905-49020012)
vagy a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) az
MRSZ Irodában.
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.
• 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.
• A bajnokságban 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:
Az MRSZ aktuális évi hivatalos tarifatáblázata szerint.

A Versenyzési Engedély díja a 2018. évre:
• magyar állampolgárságú sportoló esetén
játékos
•

5.000 - Ft /

állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező sportolók részére a versenyzési
engedély díját a Mesterversenyekre történő nevezési díjuk tartalmazza.

A Strandröplabda Sportolói Igazolvány, a strandröplabda leigazolás/átigazolás és a
Versenyzési Engedély díja befizethető az MRSZ bankszámlájára történő átutalással
(MKB Bank 10300002- 10564905-49020012) vagy a házipénztárba történő
befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) az MRSZ Irodában. Banki
befizetésnél a közlemény rovatba kérjük kizárólag az előre MRSZ által kiállított
számla sorszámát feltüntetni.
10. Lebonyolítás
Mesterversenyek:
• 16-os kétvereséges vigaszágas tábla
• 16 páros fölött: 12 páros kerül a főtáblára, a selejtező mérkőzések a 4 fennmaradó
helyért zajlanak.
• A táblára való besorolás a párosok tagjainak összeadott 2018. évi aktuális
egyéni ranglista pontszáma alapján történik. Pontegyenlőség esetén sorsolás
dönt, a versenyt megelőző kedden 12.00 órakor az MRSZ Irodában.
FONTOS: A pontszámításban változás történt. A 2018-as bajnoki szezontól az MRSZ SR
pontszámítása az alábbiak alapján történik.
- Kizárólag a bajnokságot megelőző naptári év január 1-étől szerzett pontok
számolódnak a ranglistapontokhoz. (megszűnnek a 2017. január 1-je előtt szerzett
pontok!)
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A ranglista zárása az adott versenyt megelőző vasárnap 24.00 óráig beérkezett
eredmények beszámításával történik. Az időrend és a pályabesorolás a
verseny hetének keddi napján, 12.00 óráig kerül meghatározásra, és az MRSZ
hivatalos honlapján keresztül válik nyilvánossá.
• A külföldön szereplő játékosok kötelező adatszolgáltatása az adott kvalifikációs
tornát megelőző vasárnap 16.00 óra. Ennek elmulasztása esetén az adott
kiemelésnél annak a versenynek az eredménye nem kerül beszámításra.
• A főtáblára legfeljebb két külföldi páros kerülhet.
• 2 db Szabadkártya adható a főtáblán kizárólag külföldi párosok részére (A 16os Főtáblán elfoglalt helyük a Világranglista pontjaik alapján kerül
meghatározásra).
• A pénteki napon 16 párost meghaladó nevezési szám esetén a lebonyolítást az
előzetes megküldött „praktikus információk” dokumentumban tesszük közzé.
Időrend:
• Péntek: 16 párost meghaladó nevezés esetén selejtezők, legkorábban 9:00
órától
• Szombat: 16-os tábla eljutva legjobb a 4-ig (sötétedés esetén csúszik a
vasárnapi napra)
• Vasárnap: 9:00 órától mérkőzések folytatása, elődöntők, döntők
Döntő:
• 16-os kétvereséges vigaszágas tábla
• A döntőn azok a játékosok vehetnek részt, akik a 2018. évi Mesterversenyeken
és/vagy az „A” kategóriás versenyeken részt vettek és az ezeken elért egyéni
ranglista pontjuk összege feljogosítja őket a döntőn való részvételre.
• A főtáblán való kiemelés az 2018. összesített egyéni ranglista pontok alapján
történik.
• Amennyiben az utolsó bejutó helyen(eken) pontegyenlőség van, úgy azt a
döntő helyszínén a mérkőzések megkezdése előtt el kell dönteni a következők
szerint:
• 1-3 páros esetén körmérkőzéssel
• 4 fölötti páros esetén egyenes kieséses táblával
• Az itt elért sorrend alapján kerül feltöltésre a főtábla hiányzó része.
11. Országos egyéni ranglisták
• Ranglista pontrendszer
• Ranglista ponttábla
12. A helyezettek díjazása
• Minden Mestertornán, továbbá a döntőn az első helyezett férfi és női páros serleg,
érem, a második és harmadik helyezett párosok érem díjazásban részesülnek.
• A Mester tornákon a játékosok előre meghatározott helyezettjei pénzdíjban
részesülnek.
• A győztesek és a helyezettek a szponzori, támogatói felajánlásoktól függően
további díjakat, különdíjakat illetve tárgyjutalmakat is kaphatnak.
13. Költségek
• Nevezési díj (8. pont)
• Strandröplabda Sportolói Igazolvány és Versenyzési Engedély díja (9. pont)
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A játékosok az utazási, a szállás és az étkezési költségeiket saját maguk viselik.(A
főtáblára jutott párosoknak a szponzori támogatás függvényében ez a költség
csökkenhet).
A versenyek szervezési és lebonyolítási költségei a Rendezőt és a helyi
szervezőket terhelik.

14. 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, illetve a NYÁB a csapattag Versenyzési
Engedélyét, illetve megfelelő működési engedélyét felfüggeszti a jogerős fegyelmi
határozatig, amelyről az érintettet és annak sportszervezetét írásban értesíteni
kell.
15. 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.
16. Dopping
• Az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül dopping
és/vagy
alkoholellenőrzést
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.
17. Egyebek
• A versenysorozaton az FIVB Strandröplabda Hivatalos Szabályai és Kiegészítések
2018-2020 érvényesek, melyek letölthetők a www.hunvolley.hu honlapról. Ezeket
a szabályokat és a versenykiírásban rögzítettek betartását a versenyre történő
nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
• 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
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versenyruházatot kell viselniük (a számozás csak a versenymez elején kötelező).
A játékos egyéni szponzor(ai)nak megjelenítéséről a Reklámszabályzat
rendelkezik.
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 Mesterversenyek selejtezőin és a főtáblás mérkőzésein az MRSZ egyszerűsített
strandröplabda jegyzőkönyvét kell használni, a döntőn és a bronzmérkőzésen az
FIVB magyar nyelvű jegyzőkönyvét kell alkalmazni.
Orvosi felügyelet biztosított.
A párosokra várakozási idő nincs.

Mellékletek:
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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