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STRANDRÖPLABDA STARTUP VERSENYRENDSZER 
 

A STARTUP versenyrendszer kiírója és felügyelője: 
Magyar Röplabda Szövetség – Strand- és Hóröplabda Bizottság 

 
A STARTUP versenyrendszer alábbi – módosításokat tartalmazó – verziója hatályba lép az MRSZ 
Elnökségének 35/2019.03.26-i számú határozata alapján 2019. május 1-i dátummal. 
 
*** 
 
Az Magyar Röplabda Szövetség STARTUP utánpótlás strandröplabda versenyrendszere 7 korosztály 
5 szintű versenyrendszerét szabályozza. 
 

 
 
A szintekről: 
 
Az öt szint az utánpótlás korú sportolók sportágban mutatott előrehaladását jelképezi. A versenyrendszer 
célja, egy olyan fejlődési út kijelölése a fiatal strandröplabdázók számára, ami kitartással, szorgalommal 
és kellő alázattal végig járható.  
A szintek nincsenek éles határral elválasztva egymástól, de alapvetően az előre haladás gondolatát 
viszik, vagyis a korai felfelé és visszaversenyzést, az ezzel járó aránytalanságok kialakulását, az egyén 
és a sportág fejlődését szem előtt tartva kerülni kell.  
Az alacsonyabb szintű versenyeken való részvétel nem feltétele a magasabb szintű versenyeken való 
részvételnek. 
 
Általános szabályok: 
 
1. StartUP  1*, 2*, 3*, 4*-os versenyt az MRSZ azon tagszervezetei rendezhetnek, akik 

strandröplabda szakosztályt működtetnek. 
2. StartUP 5*-os versenyt kizárólag az MRSZ rendezhet. 
3. A versenyek szervezési igényét azok szervezői a versenyt megelőzően min. 20 nappal kötelesek az 

MRSZ számára online és nyomtatott formában benyújtott „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” formula hiánytalan kitöltésével igazolni. A beküldött dokumentumot az 
MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága a benyújtást követően szakmailag elbírálja, ha szükséges 
módosítási javaslattal visszaküldi, jóváhagyás esetén pedig az MRSZ BackOffice rendszerben a 
jóváhagyott paraméterekkel meghirdeti a versenyt. 
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4. Amennyiben a verseny jóváhagyásra így meghirdetésre kerül, az MRSZ BackOffice rendszerben 
elérhetővé, és nevezhetővé válik. 

5. A StartUP versenyekre való nevezés kizárólag az MRSZ BackOffice rendszeren keresztül történik. 
6. A StartUP versenyeken kizárólag az MRSZ tagszervezeteinél strandröplabda igazolással, érvényes 

versenyzési és sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosok indulhatnak. 
7. A versenyek a megküldött „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – VERSENYRENDEZÉS” formula 

alapján kerülnek meghirdetésre a BackOffice rendszerben. Amennyiben annak tartalma a 
meghirdetést követően változást igényel, a verseny szervezőjének kötelessége jelezni az MRSZ 
felé módosítási kérelmeit, alapos indoklás mellékelésével. 

8. Az MRSZ BackOffice rendszer kizárólag az érvényes versenyzési engedéllyel rendelkező 
játékosokat engedi a versenyre benevezni, azonban az induláshoz szükséges az érvényes 
sportorvosi engedély is, amit az MRSZ Verseny ellenőr minden esetben a verseny kezdetét 
megelőzően ellenőriz. 

9. Minden StartUP verseny lebonyolítását és körülményeit az MRSZ által kijelölt Verseny ellenőr 
felügyeli. A versenyek lebonyolítása kizárólag az előzetesen meghirdetettek alapján történhet, ettől 
való eltérésnél az MRSZ Verseny ellenőrnek lehetősége van jelentős változtatásnál a verseny 
StartUP *-gal jelölt minősítését megvonni, kisebb, de a verseny minőségét nem, azonban annak 
jellegét befolyásoló esetben azt lecsökkenteni alsóbb szintre. 

10. StartUP verseny kizárólag az arra alkalmas, megfelelő körülmények között rendezhető, amely 
homokos pálya esetén a pálya egész területére értve - a kifutókra is- min. 30 cm homokmélység, és 
a szemét, kő, szilánk mentes pálya. 

11. A versenyekre való nevezés a versenykiírásban szereplő időpontban zárul, de legkésőbb a verseny 
első napját megelőző 3. nap 23.59-kor. 

12. Egy tagszervezet által egy helyen és egy napon különböző szintű (1*, 2*, 3*, 4*) versenyek 
párhuzamosan is megrendezhetők.  

13. Egy tagszervezet egy napon különböző helyszíneken csak külön a szövetség egyedi 
hozzájárulásával rendezhet versenyeket. 

14. A rendező tagszervezet alapos indoklással, következmények nélkül mondhatja le írásban versenyét 
a meghirdetett nevezési határidőt megelőző 3. nap 23:59-ig. 

15. Amennyiben a rendező tagszervezet a 14. pontban említett időpont, illetve a verseny meghirdetett 
kezdetét megelőző 48 órán belül kívánja lemondani a versenyét, úgy meghirdetett kategóriánként 
20.000 Ft-os büntetést kell fizetnie az MRSZ számára. A rendező tagszervezetnek a verseny 
lemondásával egyidőben lehetősége van egyedi kérelem benyújtására az MRSZ Strand- és 
Hóröplabda Bizottság számára a büntetés elengedését vagy mérséklését kérve alapos indoklás 
mellett. 

16. Amennyiben a rendező tagszervezet a meghirdetett verseny kezdési időpontja előtt 48 órával vagy 
később mondja le a versenyt, úgy a köteles a büntetési tételek mellett a kirendelt közreműködő(k) 
– MRSZ strandröplabda verseny ellenőr, játékvezető(k)- napidíjait is megtéríteni. 
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1* STARTUP VERSENY 

 
 
Kezdő alapszint, fiatal korosztályok 
Az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága az 1*-os StartUP versenyeket a sportág legfiatalabb, új 
belépőinek szánja. A versenyek célja a „grassroots” szellemiség megvalósítása. A versenykiírásban 
javasoljuk az életkori sajátosságokhoz és a tudásszinthez történő igazodást a verseny szellemisége 
diktálta élményszerzés érdekében. 
 
A verseny célja: 

- Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a sportággal ismerkedő fiatal és kezdő játékosok 
részére. 

- Előkészítő és felzárkózási lehetőség kezdő és fiatal játékosok számára a magasabb minősítésű 
versenyeken történő részvétel előtt. 

- A strandröplabda játék szabályainak ésszerű módosításaival élményszerű és folyamatos játék 
lehetőségének kialakítása a sportág sajátos jegyeinek megtartása mellett. 

Versenyek résztvevői: 
- Azok a fiatal leány és fiú strandröplabdázók, akik megfelelnek a versenykiírásban szereplő 

korosztályi kikötéseknek. (pl. U14: a versennyel megegyező naptári évben NEM tölti be a 14. 
életévét.) 

Hirdethető korosztályok: 
- Leány:   U10, U12, U14 
- Fiú:  U10, U12, U14 
- Vegyes: U10, U12, U14 

Hirdethető versenyszámok: 
- 2:2, 3:3, vagy 4:4 elleni zsinórlabda játék 
- 4:4 elleni strandröplabda játék könnyített feltételek mellett 
- 2:2 elleni strandröplabda játék könnyített feltételek mellett 

Verseny rendezéséről: 
- Rendező lehet minden olyan MRSZ tagszervezet, aki rendelkezik strandröplabda szakosztállyal. 
- A versenyt az MRSZ hirdeti meg az „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 

VERSENYRENDEZÉS” formula elfogadását követően a „Backoffice” rendszerben. 
- Az eseményt legalább 20 nappal az első versenynap előtt kell az MRSZ felé bejelenti a 

beach@hunvolley.hu email címre és az MRSZ Strandröplabda Iroda számára postai úton 
megküldött vagy az irodában személyesen leadott „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” formula segítségével.  

- 1*-os esemény akkor válhat a szövetség által elismert versennyé, ha azon kiírt kategóriánként 
legalább 3 egyesület összesen legalább 16 strandröplabdázója vesz részt. 
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- 1*-os verseny (október 1-től május 1-ig terjedő időszakban) tornateremben, kemény talajon is 
rendezhető. 

Játékvezetés: 
- A mérkőzéseket játékvezető vezeti és arról jegyzőkönyvet készít. 
- A játékvezetőnek nem kell játékvezetői vizsgával rendelkeznie. 
- A játékvezető a versenyigazgató kijelölése alapján tevékenykedik. 

A verseny ellenőrzése: 
- Minden StartUP 1*-os strandröplabda versenyt az MRSZ részéről hivatalosan delegált MRSZ 

Verseny Ellenőr ellenőriz. 
- Az ellenőr tevékenységét előre meghatározott protokoll szerint végzi és jogai, kötelezettségei 

csak az abban meghatározottakra terjednek ki. 
- Az MRSZ Verseny Ellenőr működésével kapcsolatos költségek a verseny rendezési költségeit 

képezik, a verseny szervezői terhelik.  
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2* STARTUP VERSENY 

 
 
Kezdő alap szint, magasabb korosztályok 
Az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága az 2*-os StartUP versenyeket a sportág magasabb 
utánpótlás korosztályába tartozó (U14, U16, U18, U20) sportolóknak szánja. A versenyek célja az 
edzéseken elsajátított technikák versenykörülmények közötti gyakorlása, a verseny élményének 
megtapasztalása. A versenyeken a strandröplabda versenyszabályainak minimális, de a sportág 
jellegzetességeit megtartó változtatásokkal, folyamatos játék mellett mérhetik össze tudásukat a kezdő 
fiatalok. 
 
Versenyek célja: 

- Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a sportágba közelmúltban bekapcsolódott, kezdő 
és/vagy lassabban fejlődő játékosok részére. 

- Előkészítő és felzárkózási lehetőség kezdő játékosok számára a magasabb minősítésű 
versenyeken történő részvétel előtt. 

- A strandröplabda játék szabályainak ésszerű módosításaival élményszerű és folyamatos játék 
lehetőségének kialakítása a sportág sajátos jegyeinek megtartása mellett. 

Versenyek résztvevői: 
Azok a fiatal leány és fiú strandröplabdázók, akik megfelelnek a versenykiírásban szereplő korosztályi 
kikötéseknek. (pl. U20: a versennyel megegyező naptári évben NEM tölti be a 20. életévét.) 
 
Hirdethető korosztályok: 

- Leány:  U14, U16, U18, U20 
- Fiú: U14, U16, U18, U20 

Játékszabályok: 
2:2 elleni játék, az FIVB strandröplabdára vonatkozó versenyszabályainak módosított alkalmazásával 
az alábbiak szerint: 
 
Pálya mérete (játék terület): 
 

 
 

- Az U18 és U20 korosztályban a rendező döntése szerint mindkét nemnél alkalmazható a 8m x 
16m pályaméret is. 

- 2*-os verseny strandröplabdázásra alkalmas homokos pályán rendezhető 
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- 2*-os verseny (október 1-től május 1-ig terjedő időszakban) teremben, kemény talajon is 
rendezhető. 

- A versenyek szervezésénél különös figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos 
környezetre. 

- Lehetőség szerint kerülni kell az egyenes kieséses versenyszervezési formát! Törekedni kell 
arra, hogy minden versenyzőnek hasonló mérkőzésszámban legyen lehetősége versenyezni. 

Háló magassága: 
 

 
 
Nyitásra vonatkozó szabályok:  

- U14 korosztályban, lányoknál a nyitást végző játékos legfeljebb egyik lábával nyitás közben 
beléphet 

- Mindkét nemnél, mindhárom korosztályban a játékospárnak felváltva kell nyitnia folyamatosan 
nyert pontok esetén is. 

Nyert szettek száma, pontszámítás: 
- A verseny rendezőjének döntése alapján győztes hirdethető 1 vagy 2 játszma alapján. 
- Amennyiben 1 játszmás mérkőzéseket tartanak, úgy annak legalább 21 nyert pontig kell tartania. 
- Amennyiben 2 nyert játszmás mérkőzéseket játszanak, úgy az első kettőnek legalább 15, a 

döntőnek legalább 11 pontig kell tartania. 

Játékvezetés: 
- A mérkőzéseket játékvezető vezeti és arról jegyzőkönyvet készít. 
- A játékvezetőnek nem kell játékvezetői vizsgával rendelkeznie. 
- A játékvezető a versenyigazgató kijelölése alapján tevékenykedik. 

Verseny rendezéséről: 
- Rendező lehet minden olyan MRSZ tagszervezet, aki rendelkezik strandröplabda szakosztállyal. 
- A versenyt az MRSZ hirdeti meg az „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 

VERSENYRENDEZÉS” formula elfogadását követően a „Backoffice” rendszerben. 
- Az eseményt legalább 20 nappal az első versenynap előtt kell az MRSZ felé bejelenti a 

beach@hunvolley.hu email címre és az MRSZ Strandröplabda Iroda számára postai úton 
megküldött vagy az irodában személyesen leadott „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” formula segítségével.  

- 2*-os esemény akkor válhat a szövetség által elismert versennyé, ha azon kiírt kategóriánként 
legalább 3 egyesület összesen legalább 16 strandröplabdázója vesz részt. 

- 2*-os verseny (október 1-től május 1-ig terjedő időszakban) tornateremben, kemény talajon is 
rendezhető. 
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A verseny ellenőrzése: 
- Minden StartUP 2*-os strandröplabda versenyt az MRSZ részéről hivatalosan delegált MRSZ 

Verseny ellenőr ellenőriz. 
- Az ellenőr tevékenységét előre meghatározott protokoll szerint végzi és jogai, kötelezettségei 

csak az abban meghatározottakra terjednek ki. 
- A MRSZ Verseny ellenőr működésével kapcsolatos költségek a verseny rendezési költségeit 

képezik, a verseny szervezői terhelik.  
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3* STARTUP VERSENY 

 
 
Középhaladó szint 
Az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága az 3*-os StartUP versenyeket azon utánpótláskorú 
sportolóknak szánja, akik a strandröplabdázásban eljutottak addig, hogy képesek hasonló tudású páros 
ellen folyamatos játékra. Ennek a kitételnek a megléte az edzők és szakmai stáb felelőssége, azonban a 
tapasztalatgyűjtéshez ajánljuk a minimum 3-5 alkalommal történő részvételt StartUP 1*-2*-os 
eseményen.  
A versenyeken a strandröplabda versenyszabályainak minimális, de a sportág jellegzetességeit megtartó 
változtatásokkal, folyamatos játék mellett mérhetik össze tudásukat a kezdő fiatalok. 
 
A versenyek célja:  

- Játék és verseny lehetőség biztosítása azoknak a strandröplabdázó fiataloknak, akik 
elsajátították a sportág alapjait és képesek a folyamatos játékra.  

Versenyek résztvevői: 
- Azok a fiatal leány és fiú strandröplabdázók, akik megfelelnek a versenykiírásban szereplő 

korosztályi kikötéseknek. (pl. U20: a versennyel megegyező naptári évben NEM tölti be a 20. 
életévét.) 

Hirdethető korosztályok: 
- Leány:  U12, U14, U16, U18, U20, U22 
- Fiú: U12, U14, U16, U18, U20, U22 

Játékszabályok:  
- A 3*-os versenyeken az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra vonatkozó szabályai az 

irányadók.  

Pálya mérete (játék terület): 
 

 
 

- Az U12, U14 korosztályban a kisebb pályaméret az ajánlott, míg az U16-ban a nagyobb. A 
rendező döntése szerint mindkét nemnél alkalmazható zárójelben szereplő pályaméret is. Az 
ajánlott pályamérettől való eltérést a versenykiírásban jelezni kell! 
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Háló magassága: 
 

 
 

- 3*-os verseny kizárólag strandröplabdázásra alkalmas homokos pályán rendezhető 
- A versenyek szervezésénél különös figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos 

környezetre. 
- Lehetőség szerint kerülni kell az egyenes kieséses versenyszervezési formát! Törekedni kell 

arra, hogy minden versenyzőnek hasonló mérkőzésszámban legyen lehetősége versenyezni. 
- Az Országos Diákolimpiai Döntő „amatőr” kategóriája StartUP 3*-os versenynek minősül. 

Verseny rendezéséről: 
- Rendező lehet minden olyan MRSZ tagszervezet, aki rendelkezik strandröplabda szakosztállyal. 
- A versenyt az MRSZ hirdeti meg az „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 

VERSENYRENDEZÉS” formula elfogadását követően a „Backoffice” rendszerben. 
- Az eseményt legalább 20 nappal az első versenynap előtt kell az MRSZ felé bejelenti a 

beach@hunvolley.hu email címre és az MRSZ Strandröplabda Iroda számára postai úton 
megküldött vagy az irodában személyesen leadott „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” formula segítségével.  

- 3*-os esemény akkor válhat a szövetség által elismert versennyé, ha azon kiírt kategóriánként 
legalább 3 egyesület összesen legalább 16 strandröplabdázója vesz részt. 

A verseny ellenőrzése: 
- Minden StartUP 3*-os strandröplabda versenyt az MRSZ részéről hivatalosan delegált MRSZ 

Verseny ellenőr ellenőriz. 
- Az ellenőr tevékenységét előre meghatározott protokoll szerint végzi és jogai, kötelezettségei 

csak az abban meghatározottakra terjednek ki. 
- A MRSZ Verseny ellenőr működésével kapcsolatos költségek a verseny rendezési költségeit 

képezik, a verseny szervezői terhelik.  
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4* STARTUP VERSENY 

 
 
Haladó szint 
Az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága az 4*-os StartUP versenyeket azon utánpótláskorú 
játékosoknak ajánlja, akik kellő biztonsággal alkalmazzák játékukban a strandröplabda alapelemeit. 
Megfelelő tapasztalatot szereztek a StartUP 3* szintű versenyek mérkőzésein.  A fizikai és technikai 
felkészültségük, illetve versenytapasztalatuk elegendő szintű ahhoz, hogy mentálisan és szociálisan is 
jól tudják kezelni a versenyek jelentette kihívásokat.  
 
Versenyek célja: 

- Játék és verseny lehetőség biztosítása a haladó strandröplabda versenyzőknek.   
- Ranglista pont szerzési lehetőség a versenyzők számára. 

Hirdethető korosztályok:  
- Leány: U12; U14; U16; U18; U20; U22  
- Fiú: U12; U14; U16; U18; U20; U22 

Résztvevői:  
- Azok a fiatal leány és fiú strandröplabdázók, akik megfelelnek a versenykiírásban szereplő 

korosztályi kikötéseknek. (pl. U20: a versennyel megegyező naptári évben NEM tölti be a 20. 
életévét.) 

- A versenykiírás tartalmazhat ranglistapontokra vonatkozó megkötéseket a nevezőkre 
vonatkozóan. 

Játékszabályok: 
- A StartUP 4*-os versenyeket kizárólag az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra vonatkozó 

szabályai szerint lehet megrendezni.  

Pálya mérete (játék terület): 
 

 
 

- Az U14 korosztályban a nagyobb pályaméret az ajánlott, de a rendező döntése alapján mindkét 
nemnél alkalmazható zárójelben szereplő pályaméret is. Az ajánlott pályamérettől való eltérést 
a versenykiírásban jelezni kell! 
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Háló magassága: 
 

 
 

- StartUP 4*-os verseny kizárólag strandröplabdázásra alkalmas homokos pályán rendezhető 
- A versenyek szervezésénél különös figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos 

környezetre. 
- Lehetőség szerint kerülni kell az egyenes kieséses versenyszervezési formát! Törekedni kell 

arra, hogy minden versenyzőnek több mérkőzéssel legyen lehetősége versenyezni. 

Játékvezetés: 
- A StartUP 4*-os versenyeken a mérkőzéseket vizsgázott játékvezető vezeti. 

Verseny rendezője: 
- StartUP 4*-os versenyt a szövetség jóváhagyásával versenyrendezési tapasztalattal rendelkező 

tagszervezet rendezhet.  
- Azonos versenynapokon legfeljebb 3 db StartUP 4*-os verseny rendezése lehetséges, de azok 

is csak külön régióban.  
- A versenyt az MRSZ hirdeti meg az „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 

VERSENYRENDEZÉS” formula elfogadását követően a „Backoffice” rendszerben. 
- Az eseményt legalább 30 nappal az első versenynap előtt kell az MRSZ felé bejelenti a 

beach@hunvolley.hu email címre és az MRSZ Strandröplabda Iroda számára postai úton 
megküldött vagy az irodában személyesen leadott „MRSZ Strandröplabda bejelentő ív – 
VERSENYRENDEZÉS” formula segítségével.  

- StartUP 4*-os esemény akkor válhat a szövetség által elismert versennyé, ha azon kiírt 
kategóriánként legalább 3 egyesület összesen legalább 16 strandröplabdázója vesz részt. 

- A versenyeken elért eredmények pontozása a mindenkor érvényben lévő szövetségi 
pontrendszer alapján történik. 

- Az Országos Diákolimpiai Döntő „nyílt” kategóriája StartUP 4*-os versenynek minősül 

A verseny ellenőrzése: 
- Minden StartUP 4*-os strandröplabda versenyt az MRSZ részéről hivatalosan delegált MRSZ 

Verseny ellenőr ellenőriz. 
- Az ellenőr tevékenységét előre meghatározott protokoll szerint végzi és jogai, kötelezettségei 

csak az abban meghatározottakra terjednek ki. 
- A MRSZ Verseny ellenőr működésével kapcsolatos költségek a verseny rendezési költségeit 

képezik, a verseny szervezői terhelik.  
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5* STARTUP VERSENY 

 
 
Versenyző szint  
Az MRSZ Strand- és Hóröplabda Bizottsága az 5*-os StartUP versenyeket az utánpótláskorú versenyző 
sportolóknak szánja. Azoknak a játékosoknak biztosít versenyzési lehetőséget, akik kitartásukkal, 
szorgalmukkal, tehetségükkel eljutottak oda, hogy magabiztosan képesek alkalmazni a strandröplabda 
technikai elemeit és pszicho-szociális fejlettségük is alkalmassá teszi őket nagyobb kihívásokat tartogató 
mérkőzéssorozatok lejátszására.  StartUP 5*-os versenyeket kizárólag az MRSZ hirdethet. A StartUP 
5*-os versenyek jellemzően a korosztályos magyar bajnoki fordulók, a bajnoki döntők, illetve Magyar 
Kupa versenyek. 
 
A versenyek célja:  

- Játék és verseny lehetőség biztosítása élvonalbeli utánpótlás korú strandröplabda 
versenyzőknek.   

- Ranglista pont szerzési lehetőség a versenyzők számára.  
- Korosztályos Magyar Bajnoki címek eldöntése. 

Rendezője:  
- StartUP 5*-os versenyt kizárólag az MRSZ szervezhet. Az MRSZ a versenyek szervezési 

feladataiba külső rendezvényszervező céget közreműködőként bevonhat. 

Hirdethető korosztályok:  
- Leány: U14; U16; U18; U20; U22  
- Fiú: U14; U16; U18; U20; U22 

Résztvevői:  
- Azok a fiatal leány és fiú strandröplabdázók, akik megfelelnek a versenykiírásban szereplő 

korosztályi kikötéseknek. (pl. U20: a versennyel megegyező naptári évben NEM tölti be a 20. 
életévét.) 

Kiemelés, kvalifikáció:  
- A StartUP 5*-os versenyekre a párosok az MRSZ strandröplabda aktuális ranglista pontjaival 

nevezhetnek. A kiemelések és a kvalifikációs besorolás a nevezett párosok pontszáma alapján 
történik. 

Játékszabályai: 
- Az 5*-os versenyeket kizárólag az FIVB 2:2 elleni strandröplabda játékra vonatkozó szabályai 

szerint lehet megrendezni.  
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Pálya mérete (játék terület): 
 

 
 

Háló magassága: 
 

 
 
Játékvezetés:  

- A StartUP 5*-os versenyeken a mérkőzéseket kizárólag strandröplabda játékvezetői vizsgával 
rendelkező játékvezető vezetheti. 

 
*** 
Hatályba lépés dátuma: 2019. április 1.  
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