
Magyar Röplabda Szövetség 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK RÖPLABDA BIZOTTSÁGA 

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ 

 

 

 

 

 

  

  



ÜLŐRÖPLABDA  

A 2017- es év az ülőröplabda sport és nemzeti válogatottaink számára a novemberben 

megrendezésre került horvátországi Európa Bajnokságra való felkészülés jegyében telt.  A 

csapatok nemzetközi tornákon és a Magyar Kupa illetve Bajnokság keretein belül is 

megmérettetnek. 

Az évet a női válogatott csapattal nemzetközi versenyen kezdtük a finnországi Pajulahtiban. Ide 

minden évben meghívást kapunk, és összemérhetjük tudásunkat más európai csapatokkal. A 

torna nagyon jó hangulatban zajlott. Nagy sikernek könyveltük el,hogy sikerült megverni az EB 

bajnok orosz nemzeti válogatott 2. csapatát. Végső eredmény: 

 
1.Oroszország 

2.Hollandia 

3.Finnország 

4.Magyarország 

5.Oroszország 2. 

6.Anglia 

 



A női válogatott a magyar klubcsapatok között az MTK színeiben versenyzik a Magyar Kupán és 

a Magyar Bajnokságon a férfi csapatok között.  A férfi válogatott tagjai a Nyíregyházi 

Sportcentrum és a Vasas SC játékosai közül kerülnek ki. 

Magyar Kupát szerveztünk Agárdon 2017. február 11-én nyolc csapat részvételével. A Kupát 

magabiztos játékkal, szett veszteség nélkül nyerte a Nyíregyháza Sportcentrum csapata, akik 

immár a 25.Kupa aranyat zsebelhették be a versenyen. 

A végeredmény: 

 
1. Nyíregyháza Sportcentrum 
2. Mozdulj SE Vác 
3. OKI Feniks Kikinda 
4. Humanitás SE Tatabánya 
5. Halassy SC 
6. Vasas SC  
7. MTK- Női válogatott 
8. Hamburger SE Nagykanizsa 

 

 

A csapatokra további megmérettetések vártak a Magyar Bajnokság alsó és felső házában.  

Március 25-én két helyszínen játszották a mérkőzéseket: a felsőház küzdelmeit a szerbiai 

Kikindán, az alsóházét Gárdonyban rendezték. 

A Felsőház csapatai: Tatabánya Humanitás SE, 

Nyíregyházi Sportcentrum ,  

Kikinda OKI Feniks,  

Vác, Mozdulj SE.  

Az Alsóház csapatai  

Nagykanizsa Hamburger SE,  

MTK,  

VASAS SC, 

Halassy Olivér SE  



 

A férfi válogatottunk 2017. Április 8- án Olaszország ellen lépett pályára a Sub-Zone torna 

keretében, Gárdonyban. A nyolcvanas- kilencvenes években Európa-bajnok, kétszeres vb-

ezüstérmes és négy Paralimpián is szereplő magyar válogatott három éves szünet után mérette 

meg magát újra idehaza. Végül a mieink magabiztosan, 3:0-ra győzték le Olaszországot, így a 

magyar csapat sok ranglista-ponttal gazdagodott. A Bernáth Csaba, Domokos András, Gergencsik 

János, Mányák Attila, Kertész Róbert, Kovács László, Peres János, Veleg Krisztián összeállítású 

válogatottunk az első szettet 25:15-re, a másodikat pedig 25:10-re nyerték. A harmadik játszma 

volt a legszorosabb, azt 25:21-re hozta csapatunk. 

 

 

 

 

 



A nemzetközi tornát májusban a Magyar Bajnokság utolsó fordulója követte Nyíregyházán. A 

helyi csapat, a Sportcentrum veretlenül várta a találkozókat, és bár a számítások szerint még egy 

vereség is belefért volna nekik, a hazai játékosok nem bízták a véletlenre a dolgot, mindegyik 

mérkőzésüket megnyerték. A bajnokcsapat az utolsó fordulóban előbb 3:1-re verte a Vácot nagy 

csatában, majd 3:0-ra győzött a Kikinda és a Tatabánya ellen is, így 27. alkalommal nyerte meg a 

magyar bajnoki pontvadászatot. 

 

2017. május 20-21- én a női válogatott Szlovéniába utazott nemzetközi tornára, ahol 

edzőmeccsen és hivatalosan is játszott. Az edzőmeccsen 3-2 re kapott ki a csapat az EB 3 . 

Szlovénektől, a hivatalos meccsen 3-0 lett a végeredmény a helyiek javára.  

 



Férfi ülőröplabda válogatottunk 2017. 07. 26-30 között részt vett a Rotonda Nerulum Cup nevű 

nemzetközi rendezvényen Olaszországban. 3 ország versenyzett a barátságos viadalon:  Bosznia 

– Hercegovina, Olaszország és Magyarország . 

 

Válogatottunk végig nagyon fegyelmezett és lelkes játékának köszönhetően 2. helyen zárt egy 

rendkívül jó hangulatú tornán. Nagyon hasznosnak bizonyult a verseny, hiszen több új 

játékelemet is kipróbálhattunk és az újonc játékosok is szerepet kaptak. 



Az utóbbi évek legnagyobb  ülőröplabda rendezvénye volt Magyarországon a Hungarian Open 

Ülőröplabda Nemzetközi Torna Mátraházán, 09.15-17 között, és célja az ősszel tartandó Európa 

Bajnokságra való felkészülés volt. A rendkívül jó hangulatú tornán öt férfi és öt nő csapat 

mérkőzött meg egymással kilenc európai országból. Magyarország férfi és női csapattal is 

képviseltette magát, a férfiak a 4. helyezést hozták el egy újoncokkal tűzdelt csapattal, a nők pedig 

csak nagy küzdelemben maradtak alul a döntőben az Európai-bajnoki bronzérmes szlovének ellen 

2:1 arányban. Ez történelmi eredménynek számít, mert a szlovének ellen eddig még soha nem 

nyert szettet a magyar női csapat hivatalos tornán. 

Végeredmény, nők: 
1. Szlovénia 
2 Magyarország 
3. Finnország 
4. Horvátország 
5. Olaszország 

Férfiak: 
1. Boszniai Szerb Köztársaság 
2. Lettország 
3. Lengyelország 
4. Magyarország 
5. Németország (Drezda) 

 



2017. november 6-11. között rendezték Porecben, Horvátországban az ülőröplabda Európa 

Bajnokságot férfi és női csapatok részére is. A tornán 14 férfi és 9 női csapat vett részt. A női 

csapatnál a célkitűzés a 4-6. megszerzése volt, ami korábbi legjobb 7. helyezésünkhöz képest 

előrelépést jelent. A fiúknál egy új, megfiatalodott csapat alapjainak letétele volt a cél. Minimális 

cél a csoportunkban Grúzia legyőzése volt. 

A női csapat 6. helyezést ért el, ezzel minden idők legjobb EB szereplését könyvelhetjük el a 

válogatott számára. A férfi csapat pedig 11. –et lett a tornán, ami ennek a fiatal csapatnak óriási 

siker.  

Az egész éves felkészülés, nemzetközi tornákon részvétel azt eredményezte, hogy a női válogatott 

az európai ranglista 4. helyére lépett fel, férfiak szintén előkelő 6. helyet szerezték meg ugyanezen 

a ranglistán. Így bátran kijelenthető, hogy ab 2017- es év az utóbbi évek legsikeresebb 

időszakának tekinthető. 

  

 

CSAPATFELÉPÍTÉSEK 

A férfi válogatott az év folyamán nagy változáson ment keresztül, már régen együttlévő és főleg 

idősebb játékosokból álló válogatott teljesen átalakult. Régi, rutinosabb játékosaink már nem 

vállalták a szereplést és elkezdtük egy új, fiatal csapat alapjaink lerakását, ami hosszú távon záloga 

lehet az ismét sikeres szereplésnek. 

Női csapatunk év végén, az Európa Bajnokságot követően 4 fővel fogyatkozott, de 3 új játékost 

sikerült a csapat tagjai közé beépíteni. 

 



A válogatott aktuális névsora az év végén   

 

 

Női válogatott névsora: 

  Nebehaj Barbara 

                    Szabóné Sipos Éva     

                    Szilágyi Erzsébet                    

Szűcs Gyuláné     

                           Csillag Edina 

                     Szabó Éva 

                    Szabó Zita 

Horváth Orsolya 

Kocsisné Weninger Anita 

Lugosi Márta 

                    

              

Férfi válogatott névsora: 

 

                  Bernáth Csaba 

                  Kertész Róbert 

                  Mányák Attila 

                  Gergencsik János 

                  Veleg Krisztián 

                 Peres János 

                 Domina József 

                 Zarándi Szabolcs 

                   

 



SPORT NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Az év folyamán szinte minden hónapban kaptunk felkérést sportági bemutatóra iskolákba, 

sportrendezvényekre, ahol az ülőröplabda nagy népszerűségnek örvendett.  Kapcsolatokat 

építettünk, ami az utánpótlás toborzás szempontjából nagyon fontos, illetve a következő évre 

tervezett edzőképzésre is itt találtunk jelölteket.  

 

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A SPORTVEZETÉSBEN 

 

A 2017 –es évben az ülőröplabda szakág sportvezetése bővült.  Augusztusban felvételre került 

Raska Gyula mellé Szabó Zita asszisztensnek, illetve szeptemberben Jerome Dumas 

Franciaországból érkezett erősíteni a csapatot, a két válogatott másodedzője lett. 

 

 

2017- évi végi ranglista 

 

 



SIKETEK 

2017. július 18-30 között lezajlott a 23. Nyári Siketlimpia a törökországi Samsumban, ahol a 

strandröplabda párosunk Matyasovszki Luca és Tisza Viktória a selejtezőkből nem jutott tovább, 

de tiszteséggel helytállt csapatunk. 

 

SZERVÁTÜLTETETTEK 

Több mint 2300 résztvevővel kezdetét vette a XXI. Szervátültetettek Világjátéka Malagában .   
A magyar röplabdacsapat a harmadik helyen végzett.  

 

 

 


