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2018-2019. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztály 

és Magyar Kupa versenysorozat 

 

1. számú Hivatalos Kommunikáció  

  

Elektronikus Jegyzőkönyv és Segéd-jegyzőkönyvvezető 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 14. § Mérkőzés-rendezési feltételek 

(…) 

 

A 2018-2019-es Nemzeti Bajnokság I. osztály női Extraligaban a Papíralapú (hivatalos) jegyzőkönyv 

mellett, kötelező az Elektronikus Jegyzőkönyv használata. A 2018. évi I. Magyar Elektronikus 

Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyamra az Extraligás csapatoknak legalább 1 főt kell beiratniuk. Az 

elektronikus jegyzőkönyvvezetőket a mérkőzésekre az MRSZ jelöli ki, mindaddig, amíg az adott 

csapat által beiratott elektronikus jegyzőkönyvvezető sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát nem tesz 

(az elméleti és gyakorlati vizsga menetéről a tanfolyam kiírása tartalmaz információkat).  

 

A mérkőzéseken a papíralapú Jegyzőkönyvvezető és az elektronikus Jegyzőkönyvvezető munkájának 

ellátásához szükséges technikai felszereléseket (laptopok, nyomtató, stb.) a hazai csapat 

sportszervezetének kell biztosítania, amelyről az E-Scoresheet/Elektronikus Jegyzőkönyv 

Működési Segédlet című dokumentáció tartalmaz információkat. 

 

Az elektronikus jegyzőkönyv működéséhez kábeles internetkapcsolatot kell biztosítani, amely 

a hazai csapat sportszervezetének feladata! A kábeles internetkapcsolat meghibásodása 

esetére mobilinternet stick, vagy hotspot javasolt. 

 

A mérkőzéseken a papíralapú jegyzőkönyvvezető és az elektronikus jegyzőkönyvvezető egyszerre 

vezeti a jegyzőkönyveket és kommunikál a játékvezetőkkel. Az elektronikus jegyzőkönyv bármilyen 

meghibásodása esetén (technikai vagy szoftveres), a játékvezetők egyszerre maximum 3 percet 

adnak a probléma kiküszöbölésére, és a működés helyreállítására, ezután kizárólag a papíralapú 

jegyzőkönyvvezető marad „hivatalban”, miközben az elektronikus jegyzőkönyvvezető továbbra is 

megkísérli a probléma kiküszöbölését. Az esetleges internetkapcsolat szakadozása/végleges 
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megszakadása NEM alapja a kényszerszünetnek, nem okoz a jegyzőkönyv vezetésében fennakadást, 

így a mérkőzésnek ettől függetlenül folynia kell! 

 

A mérkőzéseken a jegyzőkönyvvezetői asztalnál az alábbi jegyzőkönyvvezetők foglalhatnak helyet: 

 papíralapú jegyzőkönyvvezető 

 elektronikus jegyzőkönyvvezető 

 elektronikus jegyzőkönyvvezető gyakorlás/vizsga céljából (külön engedéllyel) max. 2 fő 

 segéd-jegyzőkönyvvezető (amennyiben van) 

A jegyzőkönyvvezetői asztalnál helyet foglaló egyéb személyeket a Versenykiírás szabályozza. 

 

Azokon a mérkőzéseken, ahol az egyik csapatban legalább 5 fő nem magyar eredeti szövetséggel 

rendelkező játékos van; a Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 8.3.3 alapján segéd-

jegyzőkönyvvezető működése szükséges. 

A segéd-jegyzőkönyvvezetőket a mérkőzésekre az MRSZ jelöli ki! 

 

A mérkőzéseken a pályaválasztó csapat sportszervezetének kell viselnie a papíralapú 

jegyzőkönyvvezető, az elektronikus jegyzőkönyvvezető és – amennyiben van – a segéd-

jegyzőkönyvvezető működési és utazási költségeit. 

 

Segéd-jegyzőkönyvvezető 

 

Előzmény 

Magyar Kupa Versenykiírás 14. § Mérkőzés-rendezési feltételek 

 

Azokon a mérkőzéseken, ahol az egyik csapatban legalább 5 fő nem magyar eredeti szövetséggel 

rendelkező játékos van; Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 8.3.3 alapján segéd-

jegyzőkönyvvezető működése szükséges. 

A segéd-jegyzőkönyvvezetőket a mérkőzésekre az MRSZ jelöli ki! 

A mérkőzéseken a pályaválasztó csapat sportszervezetének kell viselnie a segéd-jegyzőkönyvvezető 

működési és utazási költségeit. 

 

Állásrendi űrlap 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály és Magyar Kupa Versenykiírás 14. § Mérkőzés-rendezési feltételek 

(…) 
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A Nemzeti Bajnokság I. osztályában és a Magyar Kupa versenyeken rendezett összes mérkőzésen az 

alábbi számú állásrendi űrlapot kell leadni csapatonként és játszmánként: 

 1pld játékvezető és papíralapú jegyzőkönyvvezető 

 1pld elektronikus jegyzőkönyvvezető 

 1pld hivatalos statisztikus 

 1pld TV 

 1pld szövetségi ellenőr 

 

LiteScore 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 14. § Mérkőzés-rendezési feltételek 

(…) 

 

Felnőtt Női Nemzeti Bajnokság I. osztály, Extraliga mérkőzéseken a LiteScore eszköz használata, a 

gyártó kiszolgálási kapacitásának hiánya miatt NEM kötelező, de amennyiben a csapat rendelkezik 

vele, ajánlott! 

 

Statisztika használata 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 23. § Egyebek 

(…) 

 

A Nemzeti Bajnokság I. osztály Extraligára vonatkozóan: 

A 2018-2019-es szezonban a Click&Scout vagy Data Volley 4 szoftver használata kötelező, amelyről 

a DataVolley-Click&Scout Működési Segédlet című dokumentáció tartalmaz információkat. 

Az alábbiakban részletezzük a Versenykiírás pontjaira vonatkozó pontosításokat: 

 A Live Score rendszer, élő eredményközlési kötelezettség 

 A Live Statistic rendszer, élő statisztikaközlési kötelezettség 

 Amennyiben a Live Statistic rendszer (élő statisztikaközlés) bármely okból (technikai vagy 

szoftveres) a mérkőzésen nem üzemel a Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel 

készített Match Reportot (Mérkőzés Riportot) PDF formátumban az alábbi fájlnévvel: 

éééé.hh.nn_mérkőzés száma_hazai csapat_vendég csapat_match report.pdf  

(Pl.: 2018.10.03_F-N1-001_Haladás Szombathely_BRSE_match report.pdf) 

http://www.hunvolley.hu/
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illetve a Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel készített statisztikai fájlt, az adott 

mérkőzést követően 30 percen belül kell elektronikusan megküldeni a 

matchreport@hunvolley.hu e-mail címre. 

 

A Nemzeti Bajnokság I. osztály, Extraligában a Click&Scout Media verzióját vagy a DataVolley 

Media verzióját az MRSZ térítésmentesen biztosítja a csapatok részére. 

 

A Nemzeti Bajnokság I. osztályra vonatkozóan: 

A 2018-2019-es szezonban a Click&Scout vagy Data Volley 4 szoftver használata kötelező! 

Az alábbiakban részletezzük a Versenykiírás pontjaira vonatkozó pontosításokat: 

 A Live Score rendszer jelenleg még nincs üzemben, így élő eredményközlési kötelezettség 

nincs. 

 A Live Statistic rendszer jelenleg még nincs üzemben, így élő statisztikaközlési kötelezettség 

nincs. 

 A Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel készített Match Reportot (Mérkőzés Riportot) 

PDF formátumban az alábbi fájlnévvel: 

éééé.hh.nn_mérkőzés száma_hazai csapat_vendég csapat_match report.pdf  

(Pl.: 2018.10.03_F-N1-001_Haladás Szombathely_BRSE_match report.pdf) 

illetve a Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel készített statisztikai fájlt, az adott 

mérkőzést követően 30 percen belül kell elektronikusan megküldeni a 

matchreport@hunvolley.hu e-mail címre. 

 

A Nemzeti Bajnokság I. osztályában a csapatok a Click&Scout/DataVolley programot saját 

költségükön kell biztosítaniuk. 

 

2018-2019. évi statisztikusi licence 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 23. § Egyebek 

(…) 

 

A 2017-2018-as Ideiglenes Statisztikusi Engedélyek 2018.12.31-ig érvényesek! 

Az MRSZ 2018. október-november-december folyamán Click&Scout tanfolyamot és vizsgát fog 

meghirdetni új statisztikusoknak, illetve az Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel rendelkezők számára 

vizsgákat fog meghirdetni. A vizsgát sikeresen teljesítők a 2018-2019-es licenc díjának befizetése 

után kapják meg a Teremröplabda Statisztikusi Igazolványukat és éves licencüket. 

 

http://www.hunvolley.hu/
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A mérkőzéseken a hivatalos statisztikusoknak legkésőbb 45 perccel a mérkőzés kezdése előtt a 

játékvezetőknél jelentkeznie kell érvényes Ideiglenes Statisztikusi Engedélyével (2019.01.01 után 

érvényes Teremröplabda Statisztikusi Igazolványával). A játékvezetők a hivatalos statisztikus nevét a 

Jegyzőkönyv megjegyzés rovatába rögzítik (akár a kispadon stábtagként foglal helyet, akár a 

játékterületen kívül). 

A hivatalos statisztikus a mérkőzés megkezdése előtt jogosult elkérni a jegyzőkönyvvezetőtől és/vagy 

a játékvezetőktől az alábbi információkat: 

 Csapatlisták 

 Játékvezetők 

 Mérkőzés száma és egyéb alapadatai 

A mérkőzés játszmái előtt: 

 Csapatok kezdő állásrendje 

A mérkőzés játszmái után: 

 Játszmák időtartama 

A mérkőzés után: 

 Nézőszám 

A jegyzőkönyvvezető és/vagy játékvezetők a fenti információkat köteles átadni/megadni. 

 

Molinó kihelyezések 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 15. § Teremhitelesítés, létesítmény feltételek 

(…) 

 

A Nemzeti Bajnokság I. osztály Extraligára vonatkozóan: 

A mérkőzéseken a reklámelhelyezési installációkon a TV kamerákkal szemközti helyen 300×100cm 

méretben az MRSZ molinóit (2db), illetve a Női Extraliga bajnokság elnevezésének („Competition 

title”) molinóját (1db) kell kihelyezni (minden csapatnak egyedi layout alapján). A molinók 

legyártásáról és gyűrődésmentes kihelyezéséról a hazai csapat köteles gondoskodni. A gyártási 

költségeket a csapatok viselik az alábbi gyártási paraméterek alapján: 

 305×100cm méret 

 Megadott layout alapján (a layouton módosítani nem lehet), amely elérhető az MRSZ FTP 

tárhelyén 

 Hordozó anyag: PVC ponyva 450gramm 

A többi rendelkezésre álló molinóhelyet a csapatok szabadon felhasználhatják, lehetőség 300×100cm 

méretű megjelenésekkel! 
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MRSZ FTP tárhely 

 Kapcsolat neve:  mindegy 

 Kiszolgáló neve:  91.208.36.87 

 Felhasználói név:  Marketing 

 Jelszó:  MRSZ1946 

 FONTOS: Total Commander Passzív mód legyen bekapcsolva 

 

MRSZ molinó mintakép: 

 

 

Csapatmolinó minták: 
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A Nemzeti Bajnokság I. osztályra vonatkozóan: 

A mérkőzéseken a reklámelhelyezési installációkon a TV kamerákkal szemközti helyen 300×100cm 

méretben az MRSZ molinóit (2db – TV közvetítés esetén; 1db – TV közvetítés nélkül) kell 

kihelyezni. A Bajnokság elnevezésének („Competition title”) molinóhelyét a csapatok szabadon 

felhasználhatják. A molinók legyártásáról és gyűrődésmentes kihelyezéséról a hazai csapat köteles 

gondoskodni. A gyártási költségeket a csapatok viselik az alábbi gyártási paraméterek alapján: 

 305×100cm méret 

 Megadott layout alapján (a layouton módosítani nem lehet), amely elérhető az MRSZ FTP 

tárhelyén 

 Hordozó anyag: PVC ponyva 450gramm 

A többi molinóhelyet a csapatok szabadon felhasználhatják, lehetőség szerint 300×100cm méretű 

megjelenésekkel! 

 

MRSZ FTP tárhely 

 Kapcsolat neve:  mindegy 

 Kiszolgáló neve:  91.208.36.87 

 Felhasználói név:  Marketing 

 Jelszó:  MRSZ1946 

 FONTOS: Total Commander Passzív mód legyen bekapcsolva 

 

MRSZ molinó mintakép: 

http://www.hunvolley.hu/
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Mérkőzések videófelvétele, feltöltése, letöltése 

 

Előzmény 

Nemzeti Bajnokság I. osztály Versenykiírás 23. § Egyebek és 

Magyar Kupa Versenykiírás 22. § Egyebek 

(…) 

 

A felvétel formátuma 
 
 

A mérkőzésekről készített videó formátuma az alábbiak lehetnek: 

 Mp4 (MPEG-4) 

 WMV (Windows Media Video) 

 AVI (Audio Video Interleave) 

 

A különböző felvételformátumok a jelzett formátumokba történő átkonvertálására az alábbi linken 

ingyenesen letölthető és használható programot ajánljuk: http://www.freemake.com/ 

 
 

Felbontási jellemzők 

4:3 

Ez a hagyományos TV-k képaránya, ami annyit jelent, hogy a megjelenített kép pixelek számának 

aránya 4:3. Ajánlott beállítás.: 720×576. 

http://www.hunvolley.hu/
http://www.freemake.com/
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16:9 

Minden újabb LCD/LED/Plazma TV-nek ilyen a képaránya, Ajánlott.:720×400, 624×352, 688×384 

 

A feltöltés módja 

 
 

Total Commander, vagy egyéb ftp program segítségével: 
 

 Kapcsolat neve:  mindegy 

 Kiszolgáló neve:  91.208.36.87 

 Felhasználói név:  Az MRSZ Versenybizottság által megadott felhasználó név 

 Jelszó:  Az MRSZ Versenybizottság által megadott jelszó 

 FONTOS: Total Commander Passzív mód legyen bekapcsolva 
 

A bejelentkezést követően láthatóvá válik a Mappa szerkezet, férfi csapatok esetén a „Man”, illetve női 

csapatok estén a „Woman” könyvtárra klikkelve a videót fel lehet tölteni. 
 

Internetes böngésző segítségével: 
 

 elérhetőség:  https://91.208.36.87/cgi-bin/ (böngésző keresőablakába írva) 

 Felhasználói név:  Az MRSZ Versenybizottság által megadott felhasználó név 

 Jelszó:   Az MRSZ Versenybizottság által megadott jelszó 
 

A bejelentkezést követően láthatóvá válik a Mappa szerkezet, a „File Station”, majd férfi csapatok 

esetén a „Man”, illetve női csapatok estén a „Woman” könyvtárra klikkelve a feltöltés jel használatával 

videót fel lehet tölteni. 

 
 

 

Letöltés folyamata 

 
 

Minden csapat által feltöltött mérkőzés a többi csapat által is látható, letölthető, de törölni kizárólag az 

adott csapat, illetve a szövetség adminisztrátorai tudnak. 

Total Commander, vagy egyéb ftp program segítségével: Belépést követően (a fent leírtak 

alapján) ki kell jelölni a kért fájlt és letölteni a számítógépre. 
 

Internetes böngésző segítségével: Belépést követően (a fent leírtak alapján), az egér jobb 

gombjával ki kell jelölni a letöltendő fájlt és a „download” lehetőség választása. 

 
 

 

 

A mérkőzésfelvételek leírása 

 
 

A csapatoknak a felvételeket olyan módon kell rögzíteni, hogy azok az alábbi követelményeknek 

megfeleljenek: 

http://www.hunvolley.hu/
https://91.208.36.87/cgi-bin/
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 A felvételnek statikusnak és folyamatosnak, kitakarás, nézői kamera előtti mozgások, 

megszakítás nélkülinek kell lennie, zavaró hatások (túl sok (nap), vagy kevés fény, 

kameramozgás) nélkül 

 A játékterület alapvonali végéből, a kifutó mögül történjen a felvétel 

 A teljes, 9x18m-es játékpályának látszódnia kell a felvételen, lehetőség szerint minden vonal 

(a legközelebbi alapvonal is) tisztán felismerhető legyen 

 A teljes hálónak és a háló feletti légtér kb. 4,5 méteres területének látszódnia kell a felvételen 

 A felvételen az 1. számú, a 2. számú játékvezető és a jegyzőkönyvvezető tevékenysége is 

nyomon követhető kell, hogy legyen, a Versenykiírásoknak történő megfelelés érdekében 

 

 

 

 

 

 

 

Példa a megfelelő felvételi irányra: 

 

Példa a nem megfelelő felvételi irányra, s egyéb követelmények be nem tartására: 
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