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MRSZ STRANDRÖPLBDA VERSENY ELLENŐR 
 
Az MRSZ strandröplabda verseny ellenőr – strandröplabda dokumentum szerkesztője: 

Magyar Röplabda Szövetség – Strand- és Hóröplabda Bizottság 
 
Az MRSZ strandröplabda verseny ellenőr – strandröplabda dokumentum hatályba lép az MRSZ 
Elnökségének 35/2019.03.26-i számú határozata alapján 2019. május 1-i dátummal. 
 
*** 
 
A KÖZREMŰKÖDÉS TERÜLETEI 
 
MRSZ strandröplabda verseny ellenőr közreműködése kötelező minden olyan strandröplabda 
versenyen, amely az MRSZ felnőtt vagy utánpótlás versenyrendszerének részét képezi 

- ... és az MRSZ BackOffice rendszeren kerüli adminisztratív kötelezettsége van. (nevezés, 
lebonyolítás, jegyzőkönyvek) 

- ... és a verseny végeredménye az MRSZ UP vagy Felnőtt országos strandröplabda egyéni 
pontszámításába beleszámít.  

 
A KIJELÖLÉSRŐL 
 
A versenyekre a rendező szervezet által benyújtott „MRSZ strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” dokumentum jóváhagyását követően kerül kijelölésre az MRSZ Strand- és 
Hóröplabda Bizottsága (továbbiakban: Kijelölő bizottság) által. 
 
A Kijelölő bizottság értesíti a kijelölt MRSZ strandröplabda verseny ellenőrt, illetve a versenyt 
lebonyolító szervezet képviselőjét is a kijelölés részleteiről. 
(A későbbiekben ezt a Kijelölő Bizottság az MRSZ BackOffice rendszeren keresztül kívánja 
megvalósítani. Ameddig erre nincs lehetőség, addig manuálisan zajlik a kijelölés.) 
 
A Kijelölő bizottság kizárólag az MRSZ strandröplabda verseny ellenőri képzésen részt vett és azt 
sikerrel teljesített ellenőrök közül küld a versenyre közreműködőt. Amennyiben ilyen nincs, vagy 
nincs elérhető, úgy az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága eseti jelleggel jelöl ki megfelelő 
szakmai kompetenciákkal bíró közreműködőt. 
 
A Kijelölő bizottság tekintettel van a küldés során az MRSZ strandröplabda verseny ellenőr 
munkájával kapcsolatos költségek alacsonyan tartására, mivel azt minden esetben a versenyt 
lebonyolító szervezet viseli. 
Rövid távon a szabad kapacitások és elérhető személyek tekintetében törekszik a legközelebbi 
elérhető, nem összeférhetetlen személy kijelölésére. 
Közép- és hosszú távon az elérhető személyek kijelölésekor törekszik az MRSZ strandröplabda 
verseny ellenőrök személyének változtatására egy rendező szervezet szezonon belüli több eseménye 
esetén. 
 
Egy szervezet egy helyszínen párhuzamosan több kategóriára, korosztályra és szintre meghirdetett 
versenye esetén is 1 kijelölt MRSZ Strandröplabda verseny ellenőr végzi el a versenyekkel 
kapcsolatos feladatokat. 



 

 
* 1134 Budapest, Váci út 19. ¦ (+36-1/300-7250 ¦ 8 hunvolley@hunvolley.hu   

: www.hunvolley.hu  ¦  /magyarroplabdaszovetseg 

Extrém meccsszámok, versenyhossz esetében a Kijelölő bizottság fenntartja a jogot 2 MRSZ 
strandröplabda verseny ellenőr kijelölésére, azonban erről minden esetben előzetesen egyeztet a 
lebonyolító szervezettel. 
 
MRSZ STRANDRÖPLABDA VERSENY ELLENŐR KÖLTSÉGEI 
A lebonyolító szervezet által fedezve, felnőtt és utánpótlás korosztályban is 
 

- Napidíj: bruttó 30.000 Ft – MRSZ Tarifatábla alapján (szövetségi ellenőr) 
- Utazási költségtérítés esetén a hatályos jogszabályok az iránymutatók 
- MRSZ strandröplabda verseny ellenőr számára egynapos verseny esetén – 9:00 előtti kezdés 

esetén reggeli, ebéd – 9:00 vagy azutáni kezdés esetén kizárólag ebéd, 17:00-i végzés után 
pedig vacsora biztosítása. 

- Többnapos verseny esetén szállás (minimum elvárás 3***–os vagy annak megfelelő színvonalú 
szállás) biztosítása 

 
AZ MRSZ STRANDRÖPLABDA VERSENY ELLENŐR FELADATKÖREI, 
KÖTELEZETTSÉGEI: 
 
A verseny elkezdését megelőzően ellenőrizni 

- A versenyzők nevezéssel kapcsolatos feltételeinek teljesülését 
- Versenyzési engedély, sportorvosi engedély, érvényes nevezés. 

- A versenyzők jelenlétét versenyzésre alkalmas állapotban. 
- Verseny regisztrációt, sportolók látható egészségügyi állapotát. 

- A verseny rendezési körülményeinek meglétét, a megfelelő pályakörülményeket, pályaeszközök 
minőségét. 

- Homok mélység 
- Pályaeszközök minősége, védőeszközök megléte 
- Labdák ellenőrzése 
- A versenydokumentációban vállalt egyéb feltételek megléte 
- Öltözési, vízvételi, árnyékba vonulás lehetőségének megléte 

- A versenykiírásnak megfelelő lebonyolítási struktúrát. 
 
A verseny megkezdését követően 
Amennyiben minden a verseny elkezdését megelőzően ellenőrzendő témakör teljesült, úgy az MRSZ 
strandröplabda verseny ellenőr engedélyt ad a verseny elkezdésére, amely innentől a meghirdetett 
feltételek mellett, a körülmények által validált szinten tud lezajlani. 
 

- A MRSZ strandröplabda verseny ellenőr feladata az MRSZ BackOffice rendszerben a számára 
a versenyigazgató vagy versenytitkár által átadott hivatalos jegyzőkönyvek segítségével a 
BackOffice rendszerbe való adminisztrálása, rögzítése a meccseknek és azok 
végeredményeinek. 

- Felügyelni a versenyt kezdetét megelőzően ellenőrzött körülmények a verseny teljes ideje alatt 
való fenntartását. 

 
A versenyt követően 

- Az MRSZ strandröplabda verseny ellenőr általános beszámolót ír a versenyen tapasztaltakról, a 
lebonyolításról és a helyszínről. 


