BEACH SPORT
Utánpótlás Strandröplabda Verseny
fokozat: 2* és 3*
2019. január 26. - U14 – U18 – U22
VERSENYKIÍRÁS
1.

A verseny célja:
Strandröplabda sportág népszerűsítése illeszkedve az MRSZ StartUp program rendszeréhez, versenyzési
lehetőség biztosítása a magyar strandröplabda utánpótláskorú versenyzők számára
Célközönség: Utánpótlás korosztályok
A verseny illeszkedik az MRSZ StartUP programjába: 2*-os , 3*-os besorolással.

2.

A verseny rendezője:

3.

A verseny időpontja:

Beach Sport Kft.

2* verseny: 2019. január 26. 10.00-12.00
Korosztályok:
U10-U18
3* verseny: 2019. január 26. 12.15 – 19.00
Korosztályok:
U14 – 2005.01.01 után születettek,
U18 – 2001.01.01 után születettek,
U22 – 1997.01.01 után született - fiú, leány
4.

A verseny helyszíne: BME sporttelep (Fedett, fűtött strandsport aréna) - 1117 Budapest Bogdánfy u. 12.
A verseny 6 pályán zajlik!

5.

Lebonyolítás:
2* verseny regisztráció 9.30-9.45 között! Ügyességi vetélkedő.
3* verseny regisztráció 11.45-12.00 között! Páros verseny. nevezők számától függően várhatóan
csoportmérkőzésekkel 2 nyert 15 pontos játszmákkal.

6.

Versenybizottság:
Elnök: Gubik János, Beach Sport SE

7.

Nevezés:
2* versenyre a gubik.j73@gmail.com email címre lehet. (név, egyesület, sportolói igazolványszám)
3* versenyre a nevezés az MRSZ hivatalos online rendszerében.
Nevezési határidő:
2019. január 24. csütörtök. 18.00 óra!
A versenyigazgató a résztvevők számának függvényében dönt arról, hogy helyszíni nevezést befogad-e, vagy
sem!
Kategóriánként maximálisan 16 csapat nevezhet.

8.

Nevezési díj nincs!

2

9.

Díjazás:
Kategóriánként
az
I-III.
helyezett
Minden résztvevő oklevelet kap ajándékba.

páros/csapat

érem

díjazásban

részesül.

10. Szabályok:
Az MRSZ strandröplabda utánpótlás versenykiírása – START UP program - az irányadó!
2*-os verseny:
KEZDŐ Versenyzőknek.
U12, U14: Egyéni-Páros verseny illetve egyéni és csapatversengések: sportágspecifikus ügyességi
és technikai feladatok labdával.
U16, U18: Páros verseny illetve egyéni és csapatversengések: sportágspecifikus ügyességi és
technikai feladatok labdával.
3*-os verseny:
U14: 2-2 elleni páros verseny
U18: 2-2 elleni páros verseny
U22: 2-2 elleni páros verseny
Minden korosztályban: A labdaérintés minőségét nem kell szigorúan elbírálni.
11. Egyebek:
A hálómagasság:
U22, U18 fiú, leány kategóriában: 243 cm/224 cm.
U14 fiú, leány kategóriában: 224cm/210cm.
A mérkőzéseken csak a rendezők által biztosított, avagy azzal megegyező márkájú, méretű, súlyú
strandröplabdát lehet használni.
A versenykiírásban rögzített kivételektől eltekintve a strandröplabdázás érvényben lévő játék- és
versenyszabályait kell alkalmazni.
A mérkőzésekhez szólítás után a párosoknak haladéktalanul fel kell állni. 5 perc várakozási idő van,
amennyiben a csapat ezen időn belül nem jelenik meg, ki nem állónak kell tekinteni és a mérkőzést a lehető
legnagyobb pontkülönbséggel elveszítette.
A verseny részletes lebonyolítási rendjét a verseny szervezője a nevezési határidő lejárta után, a nevezett
csapatok számának ismeretében határozza meg, és erről értesíti a résztvevőket. Időkérés szettenként,
csapatonként egyszer lehetséges.
Ha a verseny hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan eset fordul elő, amely nem
egyeztethető össze a sportszerűség eszméivel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali
hatállyal köteles a személyt, illetve a csapatot kizárni. Óvás nincs.
Minden vitás kérdésben a Versenybizottság dönt a helyszínen. (Versenybizottság: versenyigazgató,
versenytitkár, vezető játékvezető) A csapatoknak kiküldött beosztás és időrend tájékoztató jellegű. Minden
csapat első mérkőzése kötött az időponthoz, a további mérkőzések a sorrendiségen alapulnak, onnantól kezdve
az időpontok csak a tájékoztatást szolgálják.
A szervezők fenntartják a jogot az esetleges változtatásra.
A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt!
Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM
vállal.
A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

A versenyről bővebb felvilágosítás:
Gubik János: 06-30-617 44 74 telefonszámon, vagy mail: gubik.j73@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel! Jó versenyzést, jó sportolást mindenkinek!

