2018-2019. évi Teremröplabda
Őryné Merő Nóra U13 Országos Mini Bajnokság,
Dunszt Ferenc U13 Országos Mini Bajnokság
Versenyszabályzata – Versenykiírás

A Magyar Röplabda Szövetség
2018-2019. évi Teremröplabda U13 Országos Mini Bajnokság Versenyszabályzata
Versenykiírás
1. A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által rendezett versenyek
1.1. Ezen Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett Országos Mini Bajnokság
lebonyolításával kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az MRSZ Nyilvántartási és
Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az MRSZ Versenybizottságra (a továbbiakban: VB),
az MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságra (a továbbiakban: IUB), az MRSZ Szakmai Kollégiumra (a
továbbiakban: SZK), az MRSZ Játékvezetői Testületére (a továbbiakban: JT), az MRSZ Etikai és
Fegyelmi Bizottságára (a továbbiakban: EFB), a versenyrendező szervekre, a sportolókra, az edzőkre,
a gyúrókra, az orvosokra, valamint a jegyzőkönyvvezetőkre és minden egyéb közreműködő
sportszakemberre.
2. Versenyekre történő nevezés
2.1. A versenykiírás keretében az alábbi versenyszámok kerülnek meghirdetésre:
• Dunszt Ferenc Országos Mini Bajnokság (OMB) fiú csapatoknak,
• Őryné Merő Nóra Országos Mini Bajnokság (OMB) leány csapatoknak.
2.2. Az MRSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, sportiskola, iskola, iskolai
sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amelynek nincs 3 hónapot meghaladó lejárt
köztartozása és ha – gazdasági társaság esetén – nem áll felszámolás alatt. Az indulási jogosultságot
az érintett sportszervezet kizárólag a 2004. évi I. törvény és annak 2012. évi módosításának
(Sporttörvény) rendelkezései szerint ruházhatja át másra.
Az MRSZ által rendezett (2.1 pontban meghatározott) versenyekre nevezhet minden (az előző
bekezdésben foglaltaknak megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett, röplabda
szakosztállyal rendelkező sportszervezet, amennyiben az MRSZ-szel tagsági viszonyban áll, illetve
kezdeményezi tagsági viszony létesítését, valamint magára nézve kötelezőnek fogadja el az MRSZ
valamennyi szabályzatát, az Elnökség határozatait és ezen Versenykiírás rendelkezéseit.
2.3. Az MRSZ által rendezett versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír és az MRSZ „Back Office”,
háttér ügyviteli rendszerén keresztül, elektronikus úton.

A nevezési határidő: 2018.09.10.
A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell:
• a nevezési díj első részletének befizetését igazoló bizonylat másolatát,
• az éves tagdíjnak naptári év január 31-ig megtörtént befizetését igazoló bizonylat másolatát
• a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolását (NAV),
• a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot a sportszervezet nyilvántartási adatairól (gazdasági
társaság esetén a cégbírósági kivonatot),
• a kitöltött VB-05 Személyi adatlap nyomtatvány(oka)t a sportszervezet hivatalos képviselőjéről és
a sportszervezet MRSZ kapcsolattartójáról.
Ha a nevezés elektronikus úton történt, a dokumentumokat papír alapon is el kell küldeni a VB-hez
(ezek beérkezési határideje a nevezési határidőt követő nyolcadik nap).
Amennyiben a sportszervezetnek rendezetlen tartozása van az MRSZ-szel szemben, vagy a nevezési
díjat nem fizette be, vagy a tagdíjat nem fizette be, vagy hibásan töltötte ki a Nevezési lapot, vagy a
fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, a nevezést a VB nem fogadja el, hanem hiánypótlásra szólítja
fel a sportszervezetet, aminek időtartama nem tolja ki a nevezési határidőt. A nevezési határidőt
követően beérkező hiánypótlást is terheli a "késedelmes nevezés büntetése". Új sportszervezet
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(nevezési határidő előtt 3 hónapnál nem régebben alakult) nevezése esetén a bírósági bejegyzés
internetről kinyomtatott igazolása elegendő. Az eredeti okiratokat a kézhezvételtől számított 8 napon
belül a VB részére be kell nyújtani.
2.4. Késedelmes nevezésnek tekintendő a sportszervezet nevezése, ha a nevezési határidőig:
• nem érkezik meg a VB-hez a hibátlanul kitöltött Nevezési lap és/vagy
• nem érkezik meg a VB-hez a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolás (NAV) és/vagy
• nem érkezik meg a VB-hez a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a sportszervezet
nyilvántartási adatairól és/vagy
• nem fizeti be a nevezési díjat és/vagy
• nem fizeti be a tagdíjat és/vagy
• nem küldi be a kitöltött VB-05 számú Személyi adatlap nyomtatvány(oka)t a sportszervezet
hivatalos képviselőjéről és a sportszervezet MRSZ-kapcsolattartójáról,
és nevezési szándékát továbbra is fenntartja. Késedelmesen nevezni a nevezési határidőt követően
legfeljebb 14 naptári napig lehet, ez után a végső határidő után a VB hivatalból elutasítja a
nevezéseket. Késedelmes nevezés esetén (a nevezési díjon felül) naponta késedelmi díjat kell
fizetni.
A késedelmi díj összege: 20.000,- Forint/nap
2.5. A VB kizárólag a Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyekkel (hivatalos képviselő, MRSZ
kapcsolattartó) tárgyal, illetve az aláírásukkal és a sportszervezet bélyegzőjével hitelesített
bejelentéseket fogadja el (a bejelentés történhet a kapcsolattartó személyek adatai között megadott fax
számról és/vagy e-mail címről is, azonban kizárólag ezek valamelyikéről). A Nevezési lapon megadott
kapcsolattartó személyek (hivatalos képviselő, MRSZ kapcsolattartó) adatait tartalmazó Személyi
adatlap a Nevezési dokumentumokkal együtt nyújtandó be. A VB minden hivatalos közlést első sorban
elektronikus formában tesz meg a sportszervezetek felé és kizárólag azok kapcsolattartó személyeinek.
Mindenféle értesítés a VB részéről kézbesítettnek tekintendő, ha azokat a VB határidőre elküldte a
helyes e-mail címre.
2.6. A Nevezési lapon leadott adatokban történt változást azonnal, írásban közölni kell a VB-vel. Ennek
elmulasztásából fakadó következmények a vétkes sportszervezetet terhelik.
2.7. Az Országos Mini Bajnokságban egy sportszervezet több csapatot is indíthat.
2.8. Valamennyi elfogadott, vagy elutasított nevezésről, illetve a hiánypótlásra való felszólításról a VB írásos
értesítést küld (elektronikus úton).
3. Játéknapok
3.1. Az Országos Mini Bajnokság tornáinak időpontjait a VB jelöli ki a meghatározott hétvégékre. A tornák
a rendező által meghatározott szombati vagy vasárnapi napokon kerülnek megrendezésre. Az
Országos Mini Bajnokság mérkőzéseit (tornáit) nem lehet megrendezni karácsonyi, húsvéti és
Mindenszentek ünnepnapokon. Az iskolai (őszi-, téli-, tavaszi-) szünetekben az IUB és a VB
egyeztetése alapján lehet megrendezni a mérkőzéseket (tornákat).
3.2. Az Országos Mini Bajnokság tornáinak rendezőit a bajnokság alapszakaszában a VB jelöli ki az érintett
csapatok földrajzi helyzetének és az IUB javaslatának figyelembevételével. A bajnokság második
felében (rájátszás) a csapatok korábbi eredményei alapján kerülnek besorolásra a VB/IUB által.
3.3. Az Országos Mini Bajnokság tornáinak idejéről és kijelölt rendezőiről a VB elektronikus úton értesíti a
csapatokat, melyet hivatalos közlésnek kell tekinteni. Az Országos Mini Bajnokság tornáinak
rendezésére kijelölt sportszervezeteknek írásos visszaigazolást kell küldeni a VB számára a torna
megrendezéséről a megadott határidőig. A visszaigazolás csak elektronikus módon történhet.
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3.4. Ha az Országos Mini Bajnokság tornáján résztvevő csapatok valamelyike a torna időpontjára
vonatkozó változtatást kezdeményez, úgy azt a VB csak akkor fogadhatja el, ha a kezdeményező
valamennyi ellenfelével írásban megállapodott az új időpontról. A kezdeményezőnek változtatási díjat
kell befizetni, amely befizetés igazolása nélkül a változtatási kérelem nem bírálható el. A torna
időpontja előtt 7 naptári napon belül a VB nem fogad el változtatási kérelmet.
A változtatási díj összege: 10.000,- Ft.
Amennyiben a leírt feltételeknek nem tesznek eleget a csapatok, a VB érdemben nem foglalkozik az
időpont módosítási kérelemmel.
Amennyiben a VB a módosításhoz nem járul hozzá, a befizetett díjat az MRSZ 8 naptári napon belül
visszatéríti.
3.5. A VB fenntartja a jogot arra, hogy a rendezésre kijelölt sportszervezettől a bajnoki idényben megvonja
a rendezés lehetőségét, amennyiben a visszaigazolás a kért határidőig nem történik meg, vagy ha a
torna a kijelölt időpontban nem rendezhető meg és az érintett csapatok a változtatást nem fogadják el,
vagy ha a rendezést a sportszervezet nem vállalja el. A VB valamennyi csapatot ki nem állónak tekinti,
amennyiben egyik csapat sem vállalja el a kijelölt torna megrendezését az adott csoportban.
3.6. Az Országos Mini Bajnokság országos döntőjének időpontját a versenynaptár tartalmazza. Az
országos döntők megrendezésére a VB pályázatot írhat ki a versenyre nevezett sportszervezetek és
az MRSZ valamennyi tagszervezete részére (kivéve az Elnökség ettől eltérő döntése esetén). A
rendezési jogot nyert pályázóval az MRSZ megállapodást köt a lebonyolításra vonatkozóan. Ha az
országos döntő rendezésére egy pályázat sem érkezik, akkor azt az MRSZ rendezi meg, ebben az
esetben valamennyi felmerülő költséget a résztvevő csapatok egyenlő arányban elosztva fizetnek.
4. Helyezések eldöntése
4.1. Az Országos Mini Bajnokság mérkőzései három játszmáig VAGY két nyert játszmáig tarthatnak. A
mérkőzéseken a győztes csapat 2 pontot, a vesztes csapat 1 pontot kap, a ki nem állónak tekintett
csapat nem kap pontot.
4.2. A helyezések kiszámítása körmérkőzések esetén:
• a győzelemért, vereségért kapott pontok száma, ennek egyenlősége esetén
• a megnyert mérkőzések száma, ennek egyenlősége esetén
• az összes mérkőzésen nyert és vesztett játszmák aránya, ennek egyenlősége esetén
• az összes mérkőzésen nyert és vesztett pontok aránya, ennek egyenlősége esetén
• az egymás elleni eredmény dönt.
• Ha az egyenlőség továbbra is fennáll (körbeverés esetén) akkor a VB jogosult dönteni az
esetleges újra játszásról, vagy sorsolással dönti el a helyezések sorrendjét.
Az alapszakaszban elért eredmények alapján kialakult rangsor alapján az MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás
Bizottság (IUB) javaslatot tesz arra a 20-26 csapatra, akik az országos döntőbe juthatnak. A továbbiakban
ezek a csaptok egymás ellen mérkőznek a bajnokság során, hogy eldöntsék, ki jut az országos döntőbe.
5. Lebonyolítás
5.1. Az Országos Mini Bajnokság lebonyolítása a következők szerint történik:
• alapszakasz,
• rájátszás minimum két osztályban (felsőház, alsóház)
• döntő
Azon sportszervezetek, amelyek a bajnokság kezdete előtt jelzik, hogy nem kívánnak a döntőbe
jutásért versenyezni, az IUB által külön besorolásra kerülnek. Számukra a bajnokság 5 tornából
áll összesen.
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5.2. Az Országos Mini Bajnokság alapszakasz és rájátszás tornái egy nap alatt kerülnek megrendezésre.
5.3. Az alapszakasz és a rájátszás tornáin az első három helyezett csapat érem és oklevél, minden további
helyezett oklevél jutalmazásban részesül, amelynek biztosítása a rendező feladata. További esetleges
különdíjakról a rendező sportszervezetek jogosultak dönteni.
5.4. Az egyes versenyszámok részeredményeit és végeredményeit szakaszonként, a tornák befejezése
után az MRSZ nyilvánosságra hozza. Ezt hivatalos közlésnek kell tekinteni.
5.5. A VB az edzők többirányú elkötelezettségéből fakadó időpontütközéseket nem vesz figyelembe. A VB
a területi szövetségek, illetve sportszervezetek által rendezett regionális jellegű versenyeket nem vesz
figyelembe.
5.6. Az Országos Mini Bajnokság országos döntőjébe jutott 12 leány és fiú csapat négy db 3 csapatos
csoportba kerül sorsolás alapján. Az országos döntő két napos mindkét nem esetében.
5.7. Az U13 Országos Mini Bajnokság tornáinak, valamint országos döntőjének forgatókönyveit a VB készíti
el és a torna előtt legalább 1 héttel korábban elektronikus úton elküldi a csapatoknak. Ezt hivatalos
közlésnek kell tekinteni.
5.8. Ha az U13 Országos Mini Bajnokság döntőjén az egyik résztvevő csapat nem várja meg a hivatalos
eredményhirdetést, akkor az adott országos döntőn semmilyen különdíjat nem kaphat sem a csapat,
sem a csapattagok, valamint a VB 200.000,- Ft befizetésére kötelezi a csapat sportszervezetét.
6. Játékosok szerepeltetése
6.1. A fiú U13 Országos Mini Bajnokság mérkőzésein a 2006. január 1. és 2008. december 31.
között született játékosok szerepeltethetők.
A leány U13 Országos Mini Bajnokság mérkőzésein a 2006. január 1. és 2007. december 31.
között született játékosok szerepeltethetők.
A leány mérkőzésen további maximum 3 fiatalabb játékos szerepeltethető, aki 2008. január 1 és 2008.
december 31. között született.
A sportszervezet 2-es számú csapatában 2006. január 1. és 2008. december 31. között született
játékosok szerepelhetnek.
A fiú csapatokban további fiatalabb játékos szerepeltetése nem lehetséges.
Az OMB versenyein egy csapat legkevesebb 8, legtöbb 12 főből állhat
6.2 Az MRSZ által rendezett minden teremröplabda versenyen a sportoló versenyzéséhez az MRSZ által
kiállított érvényes Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal és érvényes Versenyzési Engedéllyel és
érvényes játékengedéllyel kell rendelkezni.
6.2.1 A Versenyzési Engedélyt csak azok számára lehet kérni, akik a sportszervezet igazolt sportolói,
vagy átigazolásuk már elintéződött. A Versenyzési Engedély a Sportoló (kiskorú sportoló esetén
gondviselője) kérésére, a sportolót nyilvántartásba vevő sportszervezet részére adható ki. A
Versenyzési Engedély feljogosítja a sportszervezetet, a nyilvántartásában szereplő sportolók
részére nemenként és bajnoki osztályonként, valamint versenyszámonként listába foglalt
Játékengedély kérésére, melyet az MRSZ által hitelesített Játékengedély kérő lapon, vagy az
MRSZ elektronikus nyilvántartó rendszerén keresztül kell benyújtani a VB-nek a lebonyolítási rend
mellékleteiben meghatározott határidőig, A Verseny és Játékengedély iránti kérelemről a VB-nek 8
napon belül határoznia kell. Ha azok az előírásnak megfelelnek, a Versenyzési és
Játékengedélyeket a sportszervezetek személyesen vehetik át az MRSZ irodában. Amennyiben a
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6.2.2

6.2.3

VB a kérelmet hiányosnak találta, azt hiánypótlásra - határidő kitűzése mellett - visszaküldeni
köteles.
A VB a Versenykiírást elektronikus úton küldi meg a sportszervezeteknek és a területi
szövetségeknek. A fenti pontokban említett valamennyi nyomtatványt az MRSZ honlapjáról le lehet
tölteni, azokat a VB a Versenykiírással együtt csak külön kérésre (és 5.000,- Ft térítés ellenében)
küldi meg a sportszervezeteknek és a területi szövetségeknek.
Érvényes Játékengedély hiánya esetén a játékos nem szerepelhet a mérkőzésen. A Játékengedély
abban az esetben érvényes, ha azon az adott sportszervezet(ek), médianév, nem, bajnokság és
korosztály jelölve van, és a VB vezetőjének, vagy a főtitkárnak kék színű aláírásával és a VB
bélyegzőjével van ellátva, illetve az MRSZ elektronikus nyilvántartó rendszeréből került
kinyomtatásra.

6.3 A sportszervezet a Versenykiírásban kötelezően előírt utánpótlás csapatok üzemeltetésére egyedi
megállapodást köthet más sportszervezettel, vagy sportszervezetekkel. Az egyedi együttműködési
megállapodást a Nevezési lap mellékleteként meg kell küldeni a VB részére az érintett sportszervezetek
köztartozás igazolásával és azok tagdíj befizetési igazolásával egyetemben (2.2. pont szerint). Az
együttműködési megállapodásban szereplő egyik sportszervezet leigazolt játékosai, a másik
sportszervezet csapatában szerepelhetnek, mely szereplés engedélyezéséről a VB írásos igazolást ad.
6.4 Azon játékosok, akik a Pótlólagos Versenyzési és Játékengedély kiadására rögzített határidőig
érvényes Versenyzési Engedéllyel rendelkeznek, az adott sportszervezetben a bajnokság egész
időtartama alatt kaphatnak a felnőtt, illetve az utánpótlás korosztályokban Pótlólagos Játékengedélyt.
Utánpótlásban is szerepeltethető életkorú játékos átigazolását követően NEM kaphat az adott bajnoki
évre Versenyzési Engedélyt, kivéve, ha az eredeti versenyengedéllyel rendelkező sportszervezet
írásban ehhez hozzájárul.
Jelen pont alkalmazásában átigazoláson az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata szerinti
átigazolást kell érteni.
Az U13 Országos Mini Bajnokságban az eredetileg kiírt mérkőzések későbbi időpontra történő
halasztása esetén (időpont-módosítás, vagy mérkőzés időpont törlése miatt), az új időpontban
lejátszásra kerülő mérkőzésen csak azok a sportolók szerepelhetnek, akik az adott sportszervezetnél
az eredeti időpontban a sportszervezet sportolói voltak és rendelkeztek érvényes Kollektív Versenyzési
Engedéllyel és Játékengedéllyel.
6.5 Játékosok jogosulatlan szereplése:
A játékos, vagy játékosok jogosulatlan szereplése esetén a vétkes csapatot a VB ki nem állónak tekinti.
Amennyiben a vétség megismétlődik, úgy a csapatot a VB kizárja a bajnokságból.
A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és átigazolási adatok,
Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a
mérkőzés első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a játékos Teremröplabda Sportolói
Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak
indokoltsága esetén – az EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont játékos az eljárás ideje alatt nem
szerepelhet mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a VB azonnali hatállyal felfüggeszti.
6.6 Ha egy sportszervezet az U13 Országos Mini Bajnokságban kötelezően indítandó csapata törlésre
kerül, abban az esetben a VB a sportszervezet ellen etikai és fegyelmi eljárást indít, de a sportszervezet
többi csapatát nem törli.
6.7. Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít az U13 Országos Mini Bajnokságban, úgy a
sportszervezet mindegyik csapatának külön kollektív engedéllyel kell rendelkeznie. A bajnokság során,
beleértve a döntőt is egy játékos EGY alkalommal válthat csapatot. Ezt a sportszervezetnek kell a VB
felé jeleznie.
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6.8. A mérkőzéseken szereplő játékosok versenyzési jogosultságát a játékvezetők, illetve a versenybíró
ellenőrzik. A játékosok szerepeltetését korlátozó pont betartását a VB a beérkezett jegyzőkönyvek
alapján hivatalból ellenőrzi, illetve óvás alapján jár el.
6.9. Játékosok jogosulatlan szereplése esetén a vétkes csapatot ki nem állónak kell tekinteni. Amennyiben
a vétség megismétlődik, úgy a csapatot a VB kizárja a bajnokságból.
A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és átigazolási adatok,
Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a
mérkőzés első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a játékos Teremröplabda Sportolói
Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak
indokoltsága esetén – az EFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont játékos az eljárás ideje alatt nem
szerepelhet mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a VB azonnali hatállyal felfüggeszti.
7. Mérkőzés-rendezési feltételek
7.1.

Labda:
Az U13 Országos Mini Bajnokság mérkőzésein GALA BV5591S típusú, az MRSZ vagy a TACTIC
Kft. logójával ellátott 3 db mérkőzéslabda, és 2 db tartalék mérkőzéslabda használata kötelező.

7.2.

Hálómagasság:
U13 Országos Mini Bajnokság fiú mérkőzéseken: 215 cm,
U13 Országos Mini Bajnokság leány mérkőzéseken: 210 cm.

7.3.

Cserepad:
Cserepadot minden mérkőzésen biztosítania kell a tornarendező csapatnak és azon csak a
röplabdázás hivatalos játékszabályai által meghatározott személyek foglalhatnak helyet

7.4.

Jegyzőkönyv:
Az U13 Országos Mini Bajnokság rendezett összes mérkőzésen csak az MRSZ hivatalos
Mérkőzésjegyzőkönyve használható, mely az MRSZ-ben szerezhető be (fénymásolt, egyéb módon
sokszorosított nem). Jegyzőkönyvről, jegyzőkönyvvezetőről és szükség esetén annak díjazásáról
a tornarendező csapatnak kell gondoskodni.

7.5.

Eredményjelző:
Az U13 Országos Mini Bajnokság rendezett összes mérkőzésen eredményjelző használata
kötelező, amit a tornarendező csapatnak kell biztosítani.

7.6.

Állásrendi lap:
Az U13 Országos Mini Bajnokság összes mérkőzésén állásrendi lap használata kötelező. Erről
minden csapat saját maga gondoskodik.

7.7.

Játéktér, pálya:
Az U13 Országos Mini Bajnokság tornáinak megrendezéséhez minimum 2 pálya (vagy két
egymáshoz közeli-egyedi elbírálás alapján- terem, ahol egy pálya állítható) szükséges. A OMB
versenyein a pálya mérete 14 x 7 méter, a pálya közepén hálóval elválasztva. Hálómagasság
fiúknál 215 cm, lányoknál 210 cm. A támadóvonalat a felezővonaltól 2,5 méterre kell kijelölni. A
játéktér nagysága 14x7 méter. Mérkőzést rendezni csak antennával és oldalszalaggal felszerelt,
szabályos röplabda hálóval lehet. Az oldalvonalak mellett és az alapvonalak mögött minimum 2
méter akadálymentes kifutó szükséges.
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8. Mérkőzésekre vonatkozó (speciális) szabályok
8.1.

Az OMB versenyein egy mérkőzés végeredménye 3:0, 2:0, vagy 2:1 lehet.
Az egyes versenyeken irányadó, hogy a verseny első, selejtező, csoportmérkőzések stb.
szakaszban három, 25 pontos játszmából állnak a mérkőzések. A középszakaszban, helyosztó,
vagy döntő szakaszban két nyert 25 pontos játszmából állnak a mérkőzések. Amennyiben sor
kerül harmadik játszmára, az MINDEN esetben 25 pontig tart, MINDEN esetben sorsolás előzi
meg (2:0 esetében is), és MINDEN esetben térfélcserét hajtanak végre a csapatok, amikor az
egyik csapat eléri a 13. pontját.

8.2.

A mérkőzések során egyszerre a pályán négy játékos lehet. Az egyes játszmák során négy csere
lehetősége van egy csapatnak. A cserékre a röplabdázás általános szabályai a mérvadók.

8.3.

A mérkőzések első játszmájában szereplő játékosok a második játszmában nem léphetnek
pályára. Az első játszmában pályára lépő játékosok mezszámát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A
harmadik játszmában bárki pályára léphet a jegyzőkönyvben szereplő játékosok közül.

8.4.

Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés megadott időpontjában egyáltalán
nem, vagy kevesebb, mint 8 játékossal jelenik meg. A ki nem állónak tekintett csapat elveszíti a
mérkőzést 3:0 (75:0) arányban és nem kapja meg a vesztesnek járó pontot. Ismétlődés esetén a
vétkes csapatot az országos döntőben, kvalifikációs versenyen a rendező kizárja, és eredményeit
megsemmisíti.

8.5.

A ki nem állás speciális szabályai. Ha az adott kezdetekor a csapat létszáma nem éri el a 8 főt,
de legalább 4 fő jelen van, a versenyt a csapat elkezdheti, de az egyes mérkőzéseket elveszíti 3:0,
vagy 2:0 arányban, függetlenül a pályán elért eredménytől. Ha időközben a csapat létszáma eléri a
8 főt, a következő mérkőzéstől már a jelen szabályok szerint folytathatja a versenyt. Hiányos csapat
esetén várakozási idő nincs.
Ha az adott versenyen mérkőzés közben, vagy a következő mérkőzésig a csapat létszáma 8 fő alá
csökken (pl. sérülés) a csapat az éppen zajló mérkőzést, és az utána következő mérkőzéseket
elveszíti (kivéve, ha a sérülés esetén is szabályosan be tudja fejezni a mérkőzést), de a versenyt
befejezheti.
9.

A döntőbe jutás módja, feltételei

9.1.

Az a csapat juthat döntőbe, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek:
- az első osztályba nevezett, vagy sorolta be az IUB;
- az alapszakaszban elért eredményei alapján bekerül a felsőházi rájátszásba;
- a felsőházi rájátszás tornákon szerzett bajnoki pontja alapján bekerült a legjobb 12 csapat közé.
A bajnoki pontok összesítésénél a felsőházi rájátszásban elért eredményt veszi alapul az IUB,
és ez alapján rangsorolja a csapatokat.

9.2.

A rájátszásban az egyes tornák csoportbeosztásánál az IUB figyelembe veszi az éppen aktuális
ranglistát.

9.3.

Az országos döntőben kiemelés alapján sorsol az IUB, amiben a rájátszás befejezése után elért
helyezés a mérvadó.
Pontegyenlőség esetén minden esetben, de különösen az országos döntőbe kerülésnél
kialakult holtverseny esetében a legjobb eredményeket hasonlítjuk össze. További egyezőség
esetén a soron következő legjobb eredményeket, majd a legjobb eredmények összevetése
(jobb helyezések száma) dönti el a jobb helyezés sorsát. Esetleges helyezések azonossága
esetén az IUB egyéb szempontok figyelembevételével döntheti el a sorrendet.
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10.

Óvás és fellebbezés

10.1. Óvni a mérkőzés befejezésétől számított 30 percen belül, írásban lehet, amelyet a
Versenybírósághoz kell benyújtani az óvási díj egyidejű befizetésével együtt. Az óvási díj: 5.000,- Ft.
10.2. A hivatalosan benyújtott óvást az országos döntőben a VB, kvalifikációs versenye a rendező köteles
2 órán belül érdemben elbírálni.
10.3. Az óvás tárgyában hozott határozattal szemben az érintett csapatok fellebbezést nyújthatnak be a
rendezőnél az óvásra vonatkozó szabályok szerint. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya az óvás
tárgyában.
11.

Díjazás

11.1. Az országos döntő I-III. helyezett csapatok tagjai (legfeljebb 16-16 fő csapatonként) helyezésüknek
megfelelő érem díjazásban részesülnek.
11.2. A leány és fiú versenyszámok I-III. helyezett csapatai kupát nyernek.
11.3. Az országos döntő minden résztvevő csapata oklevelet kap emlékül.
12.

Játékvezetés

12.1. Az OMB mérkőzéseire az MRSZ JT és a VB mindent megtesz annak érdekében, hogy vizsgázott
játékvezetők működjennek. Az OMB tornáira és döntőjére játékvezetőt az MRSZ JT küld.
12.2. A jegyzőkönyvvezetőt és a mérkőzésekhez szükséges jegyzőkönyvet a rendező sportszervezet
köteles biztosítani.
12.3. A tornák eredményközléséről is a rendező sportszervezetnek kell gondoskodnia, aminek a módját a
VB később határozza meg.
12.4. A csapatok csak egységes felszerelésben, elöl-hátul számozott mezben szerepelhetnek a
mérkőzéseken. A mezszámok 1-99-ig terjedhetnek.
13. Egyéb rendelkezések
13.1. A mérkőzéseken csak azok az edzők tölthetik be az edzői, illetve másodedzői funkciót, akik a folyó
bajnoki évre szóló érvényes és megfelelő kategóriájú („D” licensz) Teremröplabda Edzői
Igazolvánnyal rendelkeznek. Ezt a játékvezető/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés
előtt.
13.2. A mérkőzéseket ezen versenykiírásban szabályozottak szerint és egyebekben az FIVB játék- és
versenyszabályai szerint kell játszani.
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A kvalifikációs verseny elért eredmények alapján a résztvevő sportszervezet az alábbi
táblázatban szereplő rangsor szerinti kvalifikációs pontokat kap:
Csapatok száma

6

7

8

9

10

11

12

Helyezés
I.

20

20

20

20

22

22

22

II.

16

16

16

16

18

18

18

III.

12

12

12

12

14

14

14

IV.

8

8

8

8

10

10

10

V.

6

6

6

6

8

8

8

VI.

2

4

4

4

6

6

6

1

3

3

4

4

4

1

2

3

3

3

1

2

2

2

1

1

2

0

1

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

0
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