
                           VERSENYKIÍRÁS 

                                           Start Up 1*-2*-3* 

 

1.       A verseny célja 

•   Az egyesületekben, sportági szakműhelyekben, iskolákban folyó eredményes 
strandröplabda munka segítése. 

•   A strandröplabda sportág népszerűsítése a fiatalok és szüleik körében. 

•   Az egyesületek, sportági műhelyek közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok 
közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

•   A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének 
terjesztése. 

•   A gyermekek fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az 
egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. 

•   Versenytapasztalat szerzési lehetőség biztosítása a fiatal sportolók számára. 

•  Versenyzés biztosítása a főszezonon kívül, mellyel biztosítható a 
sportszakemberek és a sportolók számára a folyamatos, egész éves szakmai 
visszajelzés az elvégzett munkát illetően.  

  

2.       A verseny rendezője 

A Strandröplabdázásért SE, a Magyar Röplabda Szövetség strandröplabda 

sportágra kidolgozott START-UP sportágfejlesztési koncepciójának irányelvei 

alapján. 

3.       A verseny helyszíne és időpontjai 

Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem Sportközpontja (BME) – 1117 
Budapest, Bogdánfy u. 12.  

 

Időpont: 2018. december 29.  

  



4.       A verseny résztvevői 

Korcsoportok, kategóriák 

-          Start Up 1* U10-14. korcsoport: 2005.01.01 után születettek, 

-          Start Up 2* U12-14. korcsoport: 2005.01.01 után születettek, 

-          Start Up 2* U16-18. korcsoport: 2001.01.01 után születettek, 

-          Start Up 3* U18. korcsoport: 2001.01.01 után születettek (fiú- lány) 

-     Start Up 3* U22. korcsoport: 1997.01.01 után születettek (fiú-lány) 

 

Résztvevők 

Egy játékos a versenynapon azonos kategóriában (pl. Start Up 3*), csak egy 
korcsoportban  játszhat. 

5.       Versenyszámok 

Egyéni feladatok, szituációs közösségi versenyek (Start Up 1-2*), valamint  2-2 
elleni verseny fiú- és leány párosok/csapatok részére (Start Up 3*). 

6.       A verseny lebonyolítása 

A Start Up 1-2* verseny a gyerekek tudásszintjének gyors felmérése után 6 pályán, 

külön koordinátorok segítségével történik előre kidolgozott feladatsorok 

végrehajtásával. 

Kezdés 10.00 (regisztráció 9.30-10.00.) 

Verseny várható vége: 12.00. 

 

A Start Up 3* verseny lebonyolítása a nevezők számának függvényében lesz 

meghatározva, vélhetően 2 nyert játszma 15 pontig.   

Kezdés 12.00 (regisztráció 11.30-12.00.) 

Verseny várható vége: 19.00. 

  



  

7.       Nevezés 

Nevezni az 1*-2* versenyre e-mail-ben a buday.balazs@strandropi.hu  címen lehet, 
vagy a helyszínen a regisztráció lezárásáig. 

A 3*-os versenyre nevezni a Magyar Röplabda Szövetség online felületén kötelező: 
http://beachvolley.hu/wp/galeria/ 

 

  

Nevezési határidő a 3*-os versenyre: 2018. december 27. (csütörtök) 24:00 óra 

Nevezési díj: NINCS 

8.       Költségek 

A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes felmerülő költséget a 

szervezők viselik. 

Az utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk 

viselik. 

9.    Díjazás 

A döntő I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  

Minden résztvevő csapat oklevelet vehet át. 

11.    Sportági rendelkezések 

- Pálya mérete:                         8m x 16m  
- Háló magasság:                    U18 fiúk: 243cm, lányok: 224cm 

                U22 fiúk: 243cm, lányok: 224cm 

-          A mérkőzéseken kizárólag a Strandröplabdázásért SE által biztosított 
MIKASA VLS300 labdák használhatók. 

-          A Start Up versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben 
jelenhetnek meg a sportolók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése 
megengedett. 

-          Időkérés 1/szett/csapat. 

-          A mérkőzésekhez szólítás után a csapatoknak haladéktalanul fel kell 
állni. 
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-          A verseny részletes lebonyolítási rendjét a verseny szervezője a 
nevezési idő után, a nevezett csapatok számának ismeretében határozza 
meg, melyet a lebonyolítás helyszínén ismertet. 

-          Minden egyéb vonatkozásban a Magyar Röplabda Szövetség által 
elfogadott 2:2 elleni strandröplabda játék szabályrendszere a mérvadó.  

•         A verseny helyszínen elhelyezett személyes értéktárgyakért, a rendező 
sportszervezet felelősséget NEM vállal. 

•         A versenyhelyszínen okozott kárért teljes anyagi felelősség a 
résztvevőt terheli. 

További információ: buday.balazs@strandropi.hu 

  

 


