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2018-2019. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. és II. 

osztály, Magyar Kupa, U21, U19, U17, U15, U13 

versenysorozat 

  

3. számú Hivatalos Kommunikáció  

  

Mérkőzés ellenőrzési jelentés nyomtatvány 

 

Valamennyi versenyben, minden mérkőzésen és tornán a VB-19 Mérkőzés ellenőrzési jelentés 

nyomtatványt a mérkőzést/tornát rendező sportszervezetnek kell kinyomtatnia, a sportszervezetre 

vonatkozó részt kitöltenie és játékvezetőknek átadnia. A játékvezetőknek a mérkőzés/torna 

megkezdése előtt (a megfelelő részeket) és a mérkőzés/torna befejezése után (a megfelelő részeket) 

kell a játékvezetőkre vonatkozó részeket kitölteni, majd a jegyzőkönyvvel együtt az MRSZ-be 

eljuttatni. 

 

 

 

http://www.hunvolley.hu/
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A nyomtatványon felsorolt valamennyi mérkőzésrendezési eszközt a mérkőzés előtt a 

játékvezetőknek/ szövetségi ellenőrnek be kell mutatnia az adott mérkőzés főrendezőjének! 

 

Felnőtt Női Extraliga Web Competiton Manager letöltő központ 

 

Az elektronikus jegyzőkönyv szoftver (E-scoresheet), valamint a Click&Scout Media és Plugin 

verziója, a DataVolley Media és Plugin verziója letölthető az alábbi linkről: 

 

http://download.dataproject.com/hvf 

 

Statisztika használata 

 

A Magyar Kupa versenysorozat negyeddöntőitől (legjobb nyolc között) a 2018-2019-es 

szezonban a Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverr használata kötelező! 

 

2018-2019. évi Magyar Kupa Versenykiírás: új 22.3.2 pont: 

A Magyar Kupa versenysorozatban résztvevő csapatok a 2018-2019. évi szezon során a hazai (és 

idegenbeli) mérkőzéseikről mérkőzéselemzési célzatú statisztikai program felhasználásával 

elemzéseket kötelesek készíteni. Az elemzések elkészítéséhez szükséges programot (Dataproject 

vállalat által kifejlesztett „Datavolley 4” statisztikai szoftver és annak kompatibilis változatai: Datavolley 

2007, Click & Scout stb.), valamint a technikai hátteret az MRSZ a TAO sportágfejlesztési 

programjának keretében biztosítja a csapatok számára. A statisztikai programot licence-el rendelkező 

csapatstatisztikusok kezelik, akik az MRSZ honlapján és a csapatok saját honlapján az alábbi 

lehetőségeket kötelesek biztosítani a szurkolók, és a média számára:  

 Élő eredményközlés (Live score)  

 Mérkőzésösszesítő táblázat (Match report)  

 Játékosértékelés (MVP)  

 

A technikai követelményekről és feltételekről, valamint a statisztikusok licence szerzési lehetőségeiről 

a bajnokság előtt hivatalos kommunikációt juttat el az MRSZ a sportszervezetekhez.  

Az MRSZ elnökségének döntése értelmében a statisztikai elemző programok használata a 2017-

2018-as szezontól kötelező a Magyar Kupa versenysorozatban negyeddöntőjétől (legjobb nyolc 

között). 

 

Az alábbiakban részletezzük a Versenykiírás idézett pontjaira vonatkozó pontosításokat: 

 

http://www.hunvolley.hu/
http://download.dataproject.com/hvf
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 Az MRSZ honlapján az eredményközlő modul még nincs üzemben, így ott eredményközlési 

kötelezettség nincs. 

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

nincs. 

 A Click & Scout vagy Data Volley 4 szoftverekkel készített Match Report (Mérkőzés Riport) 

elkészítése a mérkőzésekről a hazai csapat feladata és felelőssége. A Match Report-ot az 

adott mérkőzést követően 30 percen belül PDF formátumban kell elektronikusan megküldeni 

a matchreport@hunvolley.hu e-mail címekre, az alábbi fájlévvel: 

 

éééé.hh.nn_mérkőzés száma_hazai csapat_vendég csapat_match report.pdf 

 

2018.11.12_162_MÁV Előre SC_PTE-PEAC_match report.pdf 

 

A Match Report határidőre történő elküldésének elmulasztása esetén a sportszervezetet a VB 

10.000,- Ft befizetésére kötelezi, s felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a 

sportszervezet a felszólítást követően 24 órán belül nem küldi meg a Match Report-ot a VB 50.000,- 

Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet, s ismételten felszólítja a kötelezettségének teljesítésére. 

Amennyiben az ismételt felszólítást követően 24 órán belül nem küldi meg a Match Report-ot a VB 

100.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet és egy bajnoki pont (a Nemzeti Bajnokságban) 

levonásra kerül tőle. 

 

A célunk, hogy az adott Magyar Kupa mérkőzésekről – az NBI bajnoki mérkőzéskehez hasonlóan – 

készített statisztikákkal, magasabb szinten tájékoztathassuk a csapatokat és a szurkolókat, 

érdeklődőket. 

http://www.hunvolley.hu/

