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STRANDRÖPLABDA 
 

A 2017-es évben a Magyar Röplabda Szövetség Stand és Szabadidős Röplabda 
Bizottsága kiemelt sikereket ért el, köszönhetően a jelentős, korábbi évekhez viszonyítva 
többszörös, a strandröplabda sportágra célzottan, saját erőből biztosított külső forrás 
(szponzorok) bevonás adta lehetőségeknek, és a megfeszített munkának, megújult 
munkamorálnak. 
 
Az emberi erőforrás tekintve is növekedést érhetett el a strandröplabda sportág szövetségi 
hátterét biztosító állomány, mely a következő időszakban is tovább erősödik, s az eseti jellegű 
megbízásokkal kiegészülve tudta ellátni a feladatát. 
 
A magyar strandröplabda nemzetközi jelenlétét előre mozdította és nyomatékosította dr. 
Bánki Ágnes elnök asszony éves munkássága. Az új, élő nemzetközi kapcsolatok kialakításának 
köszönhetően szerves részévé vált Magyarország a nemzetközi strandröplabda életnek, 
amelynek részben köszönhetjük, hogy az UP EB-ken a CEV előírásának módosítását követően 
kötelezővé vált a kvalifikációs nap megtartása a rendező országok számára. 
 
Sikeres pályázati anyagot követően a CEV Development program keretein belül a MRSZ 3 évre 
összesen 27.000 euró támogatási összeget nyert, amely program megvalósítása folyamatban 
van. 
 
A bizottság által rendezett eseményeken az érdeklődés, a médiakampány és ennek 
következtében a médiavisszhang, illetve a nézőszámok is jelentősen növekedtek. Az 
eseményeket előzetes, esemény idejében zajló, és utólagos kommunikáció is követte, 
amelyről videók, képek, beszámolók az „OB beszámoló” dokumentumból tájékozódhat. 
 
ESEMÉNYEINK 
 

- Diákolimpia 
o Rekord nevezőszámmal, sikeresen lebonyolított esemény volt Kispesten, 

amelyről a „Diákolimpia.docx” dokumentumban tájékozódhatnak 
részletesebben. 

- UP Magyar Kupa 
o Új versenyrendszerként, az UP tornák számának növelése érdekében 

létrehoztuk a Magyar Kupát U14-16-18-as korosztály számára, amely 
részleteiről az „OB beszámoló” nevű dokumentumból tájékozódhat. 

- UP OB 
o Korábbi éveknek megfelelően sikeresen lebonyolítottuk az utánpótlás korúak 

magyar bajnokságát. Résztvevők számáról és egyéb információkról az „OB 
beszámoló” nevű dokumentumban tájékozódhat. 



- UP nemzetközi szereplések 
o Ifjúsági olimpiai kvalifikáció (YOG): Siófokon rendezett a szezon egyik kiemelt 

eseményén két párosunk képviselte országunkat, amelyből a fiú párosunk 
(Hajós-Stréli) 2. helyen tovább is jutott a következő fordulóba. 

o MEZVA szerepléseink száma jelentősen megnövekedett minden korosztályban 
a korábbi évekhez képest, amelyről külön beszámolókat a csatolt fileok közül 
lehet átolvasni. 

o Fiataljaink részt vehettek az U18 és U22-es EB-n, ahol sikereket értünk el (U18 
EB 9. hely), amelyekről külön csatolt fileok között lehet olvasni. 

- Felnőtt OB 
o Kiemelt sikerű OB fordulókat rendeztünk az ország 4 szegletében, jelentős helyi 

támogatottsággal, pályafejlesztésekkel övezve, korábbi évekhez képest 
megnövekedett résztvevő és nézőszámmal. Résztvevők számáról és egyéb 
információkról az „OB beszámoló” nevű dokumentumban tájékozódhat. 

- Nemzetközi Felnőtt szereplések 
o Sikeres pályázatot követően Siófokon kiemelt eseményként CEV Satellite 

felnőtt pénzdíjas tornát rendezhettünk, ami Best Event Image kategóriában 
CEV különdíjban részesült. Az esemény a CEV által delegált hivatalos személyek 
10/10 pontra értékelték. Résztvevők száma és egyéb információk az „CEV 
beszámoló” nevű dokumentumban. 

o Megnövekedett az európai felnőtt (Satellite, WT 1*) tornákon való jelenlétünk, 
ezzel megkezdtük a felzárkózást a nemzetközi ranglistákat tekintve. 

 
HÓRÖPLABDA 
 
A szezon zárultával az Bizottság döntést hozott miszerint a 2018-as évben a hóröplabda 
sportágat is gondozásába veszi, amelynek első lépéseként országos bajnokság szervezését 
vállalja, amelyről várhatóan kvalifikálni fogják a győztes párosok az országot az I. Hóröplabda 
EB küzdelmeibe. 


