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Bevezetés 
 
A program 2013-as indulása sok gyermek számára megteremtette a lehetőséget a röplabda sportban 
való versenyzésre és az őket oktató testnevelők számára, pedig az órákon, majd az edzéseken tanított 
technikák élesben való elsajátítására. 
 
Lebonyolítás 
 
A korábbi éveknek megfelelően a versenyek lebonyolítása, szervezése nagyon körültekintően, a 
dzsembori hangulatot, a sportág népszerűsítést, a tömegesítést, a jó hangulatot szem előtt tartva 
történt, minden versenyt egyedileg kellett megszervezni mind a lebonyolítás megszervezését, mind a 
helyszínek berendezését tekintve. Az év legnagyobb részében a versenyek résztvevői emlékérem 
jutalmazásban részesültek, a csapatok pedig oklevelet kaptak. Az év végén éremosztásra már nem 
került sor, helyette apró ajándékokkal kárpótoltuk a gyerekeket. A versenyek menetét kidolgozott 
lebonyolítási plakátokon lehetett nyomon követni minden helyszínen. 
 
Januárban egy versenyre került sor Dunaújvárosban (01.15) 35 csapat részvételével. Februártól június 
elejéig húsz versenyen mérhették össze a kicsit a tudásukat. Februárban Budapesten (02.05) egy 
délelőtti és egy délutáni szakaszban versenyzett le 75 csapat és ugyanezen a napon Gyöngyösön 
(02.05) 32. Szintén februárban Ikrényben (02.12) helyi rekordot döntött a program és a háziak rengeteg 
segítségének köszönhetően 52 csapat rendben leversenyzett aznap. A hónap végén Baján (02.25) és 
Szolnokon (02.26) rendeztünk versenyt. Márciusban Száron (03.12), Szombathelyen (03.25), 
Nagybajomban (03.25) és Gödöllőn (03.26) folytatódtak az igen játékosszámú versenyek. Áprilisban, 
májusban és júniusban további 12 verseny került lebonyolításra Kalocsán (04.01), Tatán (04.08), 
Debrecenben (04.09), Dunaújvárosban (04.15), Budapesten két turnusban (04.22), Keszthelyen 
(04.23), Nyíregyházán (04.29), egy új helyszínen, Szigetszentmiklóson (05.06), Győr városában (05.20), 
Gyöngyösön (05.28) és Tolnán (06.10). 
 
A továbbképzések is zavartalanul kezdődhettek, így februárban (02.18) „A 3D létra felhasználási 
lehetőségei 13-15 éves korú sportolóknál” és „A mezőnyvédekezés lábmunkája, mezőnyvédekezési 
technikák, mezőnyvédekezési rendszerek a különböző korosztályoknál” és áprilisban (04.08) „Labdás 
ügyességfejlesztés” és „Feladóképzés és a feladó-ütő kapcsolat fejlesztése az edzéseken” 
témakörökben Budapesten tartottunk viszonylag nagy lélekszámú részvétellel, de a sort egy tatabányai 



továbbképzéssel (04.29) „A 3D létra felhasználási lehetőségei a iskolai sportban”, „A röplabdázás 
alapjai, és oktatása sportköri keretek között.” és „A manóröplabdázás alapjai.” témakörökben zártuk a 
hónap végén. 
 
A 2016-os nyáron elkezdett nyári táborszervezést a 2017-es évben is folytattuk. A tavalyi évhez képest 

azonban változott a program, hiszen a 2 hetes napközis budapesti tábor helyett egy 1 hetes vidéki 

tábort szerveztünk Kunszentmiklóson, július 2-a vasárnaptól július 7-e péntekig. A helyszín minden 

szempontból ideális volt, így a jövőben is tervezzük, hogy visszatérünk. Az idei táborban 18 fő vett 

részt, akikkel 3 edző dolgozott, napi 2 foglalkozáson. Emellett versenyeket és kiegészítő programokat 

is szerveztünk, és rengeteg ajándékot osztottunk ki az 5 nap során. A tábor vezetője Szombathelyi 

Zsófia, szakmai vezetője és edzője Hiervarter Ákos voltak, további két edzője pedig Bődiné Ertl Blanka 

(önkéntes) és Koltai Csanád voltak. A táborba jelentkezett 18 gyermek életkor szempontjából nagyon 

vegyes volt, hiszen a 7 évestől a 14 évesig minden korosztály képviseltette magát. Az foglalkozások 

felépítése a tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett, hogy igyekeztünk mindenki röplabdatudását 

fejleszteni, nagyon sok játék szerepelt az edzések programjában. A sportolás mellett minden nap 2 

alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti elfoglaltságként 2 alkalommal rendeztünk 

vetélkedőt, illetve 2 alkalommal városnézéssel egybekötött fagyizásra vittük a gyerekeket. A 

visszajelzések alapján a résztvevő gyermekek nagyon jól érezték magukat a tavalyi és az idei táborban 

is, így többen már a jövő évi táborról érdeklődtek. Már a tavalyi napközis táborból is volt, aki visszatért 

idén, és újabb barátokat hozott magával. 2018 nyarán 3 helyszínen (Balatonboglár, Kunszentmiklós, 

Kunhegyes) szervezünk tábort, ezek népszerűsítése már 2017. második félévében megkezdődött.  

 
Az új szezont október elején a tavalyinál is nagyobb lelkesedéssel kezdtük, ugyanis december közepéig 
21 versenyt és 4 továbbképzést rendeztünk a lelkes résztvevőknek. A programkiírást is új alapokra 
helyeztük, a teljesítés feltételein az ezután járó honoráriummal együtt emeltünk és a versenyzési 
lehetőségeket is bővítettük. Az U10 Manó, U11 Szupermini és U13 Mini korosztálytól leválasztottuk az 
U15 Gyermek korosztályt, és összeraktuk, a Programban újoncként szereplő, U19 Középiskolás 
korosztállyal, ezzel is lehetőséget adva a középiskolák és gimnáziumok bekapcsolódására. Októberben 
Nagybajomban (10.07), Gödöllőn (10.07), Szombathelyen (10.14), Kókán (10.21), Budapesten (10.21), 
Tatabányán (10.22) és Balatonfüreden (10.29) rendeztünk versenyt és Szombathelyen (10.25) került 
sor továbbképzésre „A mezőnyvédekezés oktatása bemelegítéstől az egyszerűbb komplex 
gyakorlatokig”, „Támadójáték technikája, ütő-feladó kapcsolat alapjai”, „A bemelegítés és a levezetés 
fontossága a röplabdaedzéseken” és „A vállöv izomzatának erősítése, előkészítése az ütő és nyitó 
karmunkára” témakörökben. Novemberben Budapesten (11.05), Kaposváron (11.11), Gyöngyösön 
(11.18), Dunaújvárosban (11.18), Kalocsán (11.19), Budapesten (11.19), Pécs városában (11.25), 
Nyíregyházán (11.26) és Budapesten (11.26) két helyszínen kerültek a versenyek megrendezésre 
magas játékosszámmal. Ezen hónap továbbképzései Miskolcon (11.12) „Edzéstervezés iskolai és 
egyesületi körülmények között”, „A mezőnyvédekezés oktatása a bemelegítéstől az egyszerűbb 
komplex gyakorlatokig” és „A 3D-léttra felhasználási lehetőségei a röplabdaedzéseken” témakörökben 
és Szolnokon (11.25) „Az edző”, „A feladó képzés és az ütő-feladó kapcsolat alapjai” és „A 
mezőnyvédekezés oktatása a bemelegítéstől az egyszerűbb komplex gyakorlatokig” témakörökben 
kerültek levezénylésre. Az év utolsó hónapjában sem tétlenkedtünk, és zárásként 
Hajdúböszörményben (12.02), Budapesten (12.03) és Ikrényben (12.03) szerveztünk versenyeket. 
Külön kiemelném két rekord lélekszámú eseményünket, a december 10-i budapesti évzáró 

versenyünket, melyen közel 450 gyermek versenyzett kiváló hangulatban és a december 2-i 

budapesti továbbképzésünket, melyen több mint 70 testnevelő és/vagy edző hallgatta végig szakmai 

előadásainkat „Blokkvédekezés alapjai: technika oktatása, és alkalmazás gyakorlatban”, „A vállöv 

izomzatának erősítése, előkészítése az ütő és nyitó karmunkára” és „Az ütőtechnika oktatása, 

fejlesztése” témakörökben. 



 
Promóció 
 
A program önálló Facebook oldalon naprakészen közölte képes beszámolóit a lezajlott eseményekről. 

Létrejött új honlapunk, http://www.ropsuli.hu/ , mely teljesen külön kezeli a program minden 

információját, kiírását, továbbképzéseit és versenyeit,  ezen felül elindítottuk instagram oldalunkat is, 
ahol szinte élőben folyik a képes megjelenítés a versenyekről 

(https://www.instagram.com/ropsuliprogram/). Valamennyi meghirdetett programról a 

szervezők lehetőségei szerint teljes körűen próbálták kiértesíteni a célközönséget, azokkal a 
testnevelőkkel pedig, akikkel korábban már kapcsolatban voltak, folyamatosan kapcsolatot tartottak. 
A szakmai videók közzétételére a program számára létrehoztunk egy youtube csatornát, amelyen 
jelenleg már 43 darab szakmai videó található. A csatorna a következő linken érhető el: 

https://www.youtube.com/channel/UCVKKgbYqgqHMoVhFwf3Io_w/feed 
 
A tanév folyamán két alkalommal a Nagy Sportágválasztó rendezvény lebonyolítását a Röpsuli-
programban érdekelt személyek végezték, próbálva sok új hívet szerezni a sportágnak ezáltal is. Sajnos 
számokban nem mérhető, milyen eredménye van ennek a programnak, mindenesetre a helyszíni 
érdeklődés nagy. 
 

A Röpsuli-program 2017. éve számokban: 
 

Továbbképzések száma:  

6 
Versenyek száma:  

40 
Szerződött testnevelők száma:  

88 
Versenyeken részt vett testnevelők száma:  

155 
Versenyeken részt vett iskolák száma:  

142 
Versenyeken részt vett játékosok száma (játékosok egyszer számolva): 

2848  

Versenyeken való részvételek száma (játékosok annyiszor számolva, ahányszor részt vettek): 

5732  

 
 
 
 
 

http://www.ropsuli.hu/
https://www.instagram.com/ropsuliprogram/
https://www.youtube.com/channel/UCVKKgbYqgqHMoVhFwf3Io_w/feed


A jövő 
 
A jövőben néhány alapvető változás végbe fog menni, illetve van néhány fontos probléma, aminek 
megoldásával tovább fejlődhet a program. A testnevelők által kitöltött kibővített adatlapok sok kérdés 
megoldásában segítenek, és alkalmasak arra, hogy a jövőben a lehetőségek szélesítésével jobban 
kitudjuk szolgálni a részt vevők igényeit. Ennek megfelelően a kifizetési táblázat egyszerűsítésével 
áttekinthetőbbek, érthetőbbek lesznek a különböző versenylátogatásért járó ellenszolgáltatások. 
Szakmai fejlődést két fontos ponton lehetne elérni, az első, hogy motiválttá kell tenni a testnevelőket, 
hogy tehetséges játékosaikat közeli klubok felé irányítsák, ezzel jelentősen növelve az igazolt sportolók 
létszámát, a röplabda tömegbázisát. Egyfajta hidat kell képezni az iskolák és a klubok között. A másik 
nagyon fontos kérdés a Magyar Diáksport Szövetséggel történő együttműködés, ami megkönnyítheti 
a röplabdát oktató testnevelők helyzetét, hiszen sok diákolimpia adta előnnyel bővül a lehetőségek 
sora (iskola erkölcsi és pénzbeli támogatása, akkreditált képzések, iskolai felvételiken beszámítható 
eredmények stb.). Ezek olyan alapvető változások, melyeknek köszönhetően nő programunk 
színvonala és tovább bővülhet a résztvevők köre. Ebből a sportág magasabb szinten is sokat profitálhat. 
 
Hiervarter Ákos 
 
Vollé!2020 – Röpsuli Program szakmai referens 
 
Szombathelyi Zsófia 
 
Vollé!2020 – Röpsuli Program szervezési referens 


