Strandröplabda StartUP
VERSENYRENDSZER 2018

A versenysorozat célja:
A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, az utánpótlás strandröplabda játékosok folyamatos
versenyeztetése, minél több utánpótlás korú játékos bevonása a strandröplabda sportágba

A versenysorozat kiírója:
Magyar Röplabda Szövetség
1134 Budapest, Váci út 19.
Tel: 06 1 300 7250
E-mail: beach@hunvolley.hu
Honlap: www.hunvolley.hu

A versenyek típusai:
1* - Ajánlott verseny
2* - Ajánlott verseny
3* - kezdő
4*- haladó, pontszerző
5* - Utánpótlás Magyar Bajnokság, haladó, pontszerző
VERSENY SZINTJE

JÁTÉKOS
VERSENYZÉSÉNEK
ELSZÁMOLHATÓSÁGA
1*
IGEN
2*
IGEN
3*
IGEN
4* (PONTSZERZŐ)
IGEN
5* (PONTSZERZŐ)
IGEN

VERSENY RENDEZÉS
ELSZÁMOLHATÓSÁGA
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
-

+2 000 000 Ft-os
versenyrendezési támogatás
igényelhetősége
NEM
NEM
IGEN
IGEN
-

A 3*-os StartUP versenyek (Kezdő szint)
-

Célja: Játék és versenylehetőség biztosítása a kezdő strandröplabda játékosoknak.
Korosztály: U12; U14; U16; U18; U20 Az egyes korosztályoknak hirdethetők versenyek.

-

Résztvevői: Az MRSZ strandröplabda játékos nyilvántartásában szereplő igazolt,
versenyengedéllyel rendelkező játékosok, valamint igazolással és versenyengedéllyel nem
rendelkező amatőr játékosok.
Az Országos Diákolimpiai Döntő „amatőr” kategóriája 3*-os versenynek minősül.

-

-

Játékszabályai: A 3*-os versenyeken az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra vonatkozó
szabályai az irányadók. Az U12, U14 korosztályoknál, a pálya mérete módosítható 6x12m-re a
résztvevő játékosok tudásszintjéhez annak érdekében, hogy a játék folyamatos és élvezhető
legyen. U12 és U14 kategóriában 4:4 elleni játék meghirdethető. A módosítást a
versenykiírásban jelezni kell.
TAO elszámolhatósága: Az 3*-os versenyek rendezése és az azokon való részvétel a verseny
rendezési és dokumentálási feltételeinek megfelelése esetén elszámolható.
Ellenőrzése: A versenyt az MRSZ által delegált Supervisor előzetes bejelentkezés nélkül
ellenőrizheti.
Nevezés: Az esemény bejelentését és jóváhagyását követően, a Magyar Röplabda Szövetség
strandröplabda nevezésre kialakított oldalán lehetséges. (www.hunvolley.hu)
Nevezési díj: A verseny szervezője a versenykiírásban határozhatja meg.

3*-os esemény rendezésének feltételei
-

3*-os eseményt bármely szövetségi tagszervezet rendezhet
3*-os esemény akkor válhat a szövetség által elismert rendezvénnyé, ha azon legalább 3
egyesület összesen legalább 24 strandröplabdázója részt vesz.

-

A szervező, az eseményt legalább 20 nappal korábban a szövetség felé bejelenti, a
versenykiírást beküldi. Amennyiben a versenyt az SR bizottság jóváhagyja, a versenyt a
szövetség online felületein közzéteszi.
A szervező, az eseményről egy fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót, illetve a
mérkőzések aláírt jegyzőkönyveinek másolatát juttat el a Strandröplabda bizottsághoz.
A szervező, a játékosok részére megfelelő mennyiségű ivóvíz, és fedett árnyékos pihenő
biztosításáról gondoskodik
A szervező, öltöző és tisztálkodó helyiség biztosításáról gondoskodik
A szervező oklevél, kupa, érem biztosításáról gondoskodik

-

A 4*-os StartUP versenyek (Pontszerző, haladó szint)
-

Célja: Játék és versenylehetőség biztosítása a haladó strandröplabda versenyzőknek.
Ranglista pont szerzési lehetőség a versenyzők számára.
Cél korosztály: U14; U16; U18; U20; U22 az egyes korosztályoknak hirdethetők versenyek.

-

Résztvevői: Az MRSZ strandröplabda játékos nyilvántartásában szereplő igazolt, érvényes
versenyengedéllyel rendelkező játékosok. Igazolással és versenyengedéllyel nem rendelkező
amatőr játékosok a 4*-os versenyeken nem vehetnek részt. Az Országos Diákolimpiai Döntő
„nyílt” kategóriája 4*-os versenynek minősül.

-

Játékszabályai: A 4*-os versenyeket kizárólag az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra
vonatkozó szabályai szerint lehet megrendezni. A mérkőzéseket MIKASA VLS300-as típusú
strandröplabdával kell játszani
Játékvezetés: A 4*-os versenyeken játékvezető alkalmazása kötelező.

-

-

TAO elszámolhatósága: A 4*-os versenyek rendezése és az azokon való részvétel a verseny
rendezési és dokumentálási feltételeinek megfelelése esetén elszámolható.
Nevezés: Az esemény bejelentését és jóváhagyását követően, a Magyar Röplabda Szövetség
strandröplabda nevezésre kialakított oldalán lehetséges. (www.hunvolley.hu)
Nevezési díj: A verseny szervezője a versenykiírásban határozhatja meg.

4*-os esemény rendezésének feltételei
-

4*-os verseny rendezése szövetségi engedély köteles.

-

A szervező, az eseményt legalább 20 nappal korábban a szövetség felé bejelenti, a
versenykiírást beküldi. Amennyiben a versenyt az SR bizottság jóváhagyja, a versenyt a
szövetség online felületein közzéteszi.
4*-os versenyt a szövetség jóváhagyásával és a versenyrendezési feltételek elfogadásával
bármely tagszervezet rendezhet.
Azonos versenynapokon legfeljebb 3db 4*-os verseny rendezése lehetséges, de azok is csak
külön régióban (egyedi esetekben az SR bizottság dönt).

-

-

-

4*-os verseny akkor válik szövetség által elismert rendezvénnyé, ha azon nemenként és
korosztályonként legalább 3 különböző egyesület, összesen legalább 4 párosa indul és az
eseményen összesen legalább 8 páros vesz részt.
A játékvezetők leszervezéséről, díjazásukról és ellátásukról a versenyszervező gondoskodik.
Minden mérkőzésen legalább egy fő játékvezető, a döntőn két fő játékvezető alkalmazása
kötelező.
Szövetségi verseny megfigyelő (Supervisor) alkalmazása kötelező. A Supervisort az SR
bizottság jelöli ki, a napidíját (br. 30.000 Ft/nap) , útiköltségét (NAV szerinti normák alapján),
étkezését (ebéd, vacsora) a verseny rendezője állja. Amennyiben a verseny többnapos, abban
az esetben megfelelő szállás és étkezés biztosítása (1.nap: ebéd, vacsora – 2.nap: reggeli,
ebéd, vacsora) a verseny szervező feladata.
A versenyeken elért eredmények pontozása a mindenkor érvényben lévő szövetségi
pontrendszer alapján történik.

Az 5*-os StartUP versenyek (Versenyző szint)
-

-

Célja: Játék és verseny lehetőség biztosítása élvonalbeli utánpótlás korú strandröplabda
versenyzőknek. Ranglista pontszerzési lehetőség a versenyzők számára. Korosztályos Magyar
Bajnoki címek eldöntése.
Rendezője: 5*-os versenyt kizárólag az MRSZ szervezhet. Az MRSZ a versenyek szervezési
feladataiba külső rendezvényszervező céget közreműködőként bevonhat.
Cél korosztály: U14; U16; U18; U20; U22 korosztályoknak hirdethetők 5* versenyek. A
korosztályok között feljátszás maximum egy korosztállyal lehetséges.

-

Résztvevői: Az MRSZ strandröplabda játékos nyilvántartásában szereplő igazolt, érvényes
versenyengedéllyel rendelkező játékosok. Igazolással és versenyengedéllyel nem rendelkező
amatőr játékosok a 5*-os versenyeken nem vehetnek részt.

-

Kiemelés, kvalifikáció: Az 5*-os versenyekre a párosok az MRSZ strandröplabda aktuális
ranglista pontjaival nevezhetnek. A kiemelések és a kvalifikációs besorolás a nevezett
párosok ranglista pontszámainak összege alapján történik, amelynek alapját, az előző naptári
év 1. napjától, utánpótlás versenyeken elért eredményeik alkotják. (2017.január.01 után
szerzett pontok)
Játékszabályai: Az 5*-os versenyeket kizárólag az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra
vonatkozó szabályai szerint lehet megrendezni.

-

-

Játékvezetés: Az 5*-os versenyeken a mérkőzéseket kizárólag játékvezetői vizsgával
rendelkező játékvezető vezetheti.
Nevezés: A Magyar Röplabda Szövetség strandröplabda nevezésre kialakított oldalán
lehetséges. (www.hunvolley.hu)
Nevezési díj: A versenykiírás alapján

További rendelkezések:
-

-

Egy tagszervezet által egy helyen és egy időben különböző szintű (3*, 4*) versenyek
párhuzamosan is megrendezhetők. Ezek az versenyek TAO elszámolhatóság szempontjából 1
eseménynek számítanak.
Egy tagszervezet egy időben különböző helyszíneken csak szövetségi hozzájárulással
rendezhet versenyeket.

Ajánlott versenyek:
Az 1 illetve 2*-os versenyek rendezése az egyesületek saját TAO keretének terhére elszámolható, az
utánpótlás versenyzők után igényelhető TAO támogatás összegét növeli (StartUP eseményen való
részvételnek minősül), viszont a plusz 2.000.000 Ft támogatás, az ilyen típusú versenyek után nem
igényelhető.
Az 1*-os StartUP versenyek (Teljesen kezdő, alap szint)
-

Célja: A teljesen kezdő, a strandröplabda játék alapjaival ismerkedő fiataloknak tudásszinthez
igazodó, élmény szerző és sportági kötődést erősítő versengési lehetőség biztosítása

-

Cél korosztály: U10; U12; U14 Az egyes korosztályoknak külön, de akár összevonva is
hirdethetők versenyek.
Résztvevői: A versenyen strandröplabda ranglista ponttal rendelkező versenyző játékosként
nem vehet részt.

-

Játékszabályai: Az 1*-os versenyeken nem csak strandröplabda mérkőzést lehet játszani. A
zsinórlabdától, nyitóversenyeken keresztül „tartsd a levegőben” játékokig bármilyen
strandröplabdához kapcsolható „kisjátékot” szervezhetünk egy ilyen eseményen, ami a
gyerekek képességeinek, készségeinek és személyiségének fejlődését segíti.

A szervező köteles a versenykiírást/felhívást eljuttatni a Magyar Röplabda Szövetség részére az
esemény kezdete előtt legalább 10 munkanappal.
Szempontok az 1*-os StartUP versenyek lebonyolításához:
-

Minél több játék lehetőség, arányosan, minden résztvevőnek
Ne a végső rangsorolás szellemében szervezzük az eseményt!
Lehetőség szerint kerüljük a kiesős lebonyolítási módszert!
Lehetőség szerint kerülni kell a fix pár (csapat) kialakításokat! Legyen lehetőségük több
játékossal, vagy csapatban is kipróbálni magukat.
Az egyes játékok, mérkőzések lebonyolításánál a gyerekek között meglévő jelentős tudásszint
kompenzálására alkalmazzunk esély kiegyenlítő módszereket!

-

Fiúk és lányok együtt, tudásszintjüknek megfelelően játszhatnak egymással és egymás ellen
is.
A versenykiírásban mindenképpen jelöljük meg a játékfeladatokat, hogy az edző kollégák
pontosabban be tudják határolni a célközönség tudásszintjét!
Nyári időszakon kívül teremben is szervezhetünk ilyen eseményeket
A versenyek szervezésénél különös figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos
környezetre (árnyék, ivóvíz, pormentes környezet)
Eredményhirdetés és győztesek jutalmazása helyett inkább az esemény álltalános
értékelését javasoljuk.
Minden gyerek kapjon valami kis emléket, pl. egy oklevelet a részvételről.

Az 2*-os StartUP versenyek (Kezdő, alap szint)
-

Célja: A kezdő, strandröplabda játék alapjaival ismerkedő fiataloknak tudásszinthez igazodó,
élmény szerző és sportági kötődést erősítő versengési lehetőség biztosítása
Cél korosztály: U12; U14; U16; U18 Az egyes korosztályoknak hirdethetők versenyek. A
korosztályok között feljátszás és indokoltesetben visszajátszás kérhető.

-

Résztvevői: Az MRSZ strandröplabda játékos nyilvántartásában szereplő igazolt,
versenyengedéllyel rendelkező játékosok, valamint igazolással és versenyengedéllyel nem
rendelkező amatőr játékosok. A versenyen strandröplabda ranglista ponttal rendelkező
versenyző játékosként nem vehet részt.

-

Játékszabályai: Az 2*-os versenyeken a 2:2 elleni strandröplabda játék szabályai
módosíthatók a résztvevő játékosok tudásszintjéhez annak érdekében, hogy a játék
folyamatos és élvezhető legyen. (pl. 6x12m-es pálya, nyitásnál belépés, érintésekben
könnyítés…) A módosításokat a versenykiírásban jelezni kell.
A szervező köteles a versenykiírást/felhívást eljuttatni a Magyar Röplabda Szövetség
részére az esemény kezdete előtt legalább 10 munkanappal.

-

Amennyiben a szervező a Magyar Röplabda Szövetség részére eljuttatja a
versenykiírást/felhívást, úgy azt közzétesszük az MRSZ online felületein.
Szempontok a 2* szintű versenyekhez
-

Minél több játék lehetőség, arányosan, minden résztvevőnek
Kerülendő az egyeneskiesős lebonyolítási módszer!
Fiúk és lányok külön, vagy együtt, tudásszintjüknek megfelelően versenyezhetnek egymással
és egymás ellen is.
Nyári időszakon kívül teremben is szervezhetünk ilyen eseményeket
A mérkőzéseken lehetőleg legyen játékvezető, de nem szükséges, hogy vizsgázott legyen
A versenyek szervezésénél különös figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos
környezetre (árnyék, ivóvíz, pormentes környezet)
Eredményhirdetés és győztesek jutalmazása mellett inkább az esemény álltalános
értékelését javasoljuk.
Minden versenyző kapjon valami kis emléket, pl. egy oklevelet a részvételről.

A versenyek rendezésével, nevezéssel kapcsolatos egyéb információkért írjon levelet a
beach@hunvolley.hu email címre „StartUP” tárgymegjelöléssel.

