Strandröplabda Országos Utánpótlás Bajnokság 2019
U14, U16, U18, U20, U22
Versenykiírás
1. A verseny célja
1.1. A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, az utánpótlás korú strandröplabda játékosok folyamatos
versenyeztetése, a közönség szórakoztatása, a tehetséges fiatal játékosok kiválasztása.
1.2. Az eredmények alapján megállapítani a 2019. évi korosztályos bajnoki győzteseket és helyezetteket.
1.3. Kiválasztani a tehetséges játékosokat és a versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre.
2. A versenyek időpontja és helyszínei:
2019. 05.31-06.02. – U14 OB forduló – Csepel
2019. 06.14-06.16. – U20 OB forduló - Siófok
2019. 07.05-07.07. – U16 OB forduló – Tata
2019. 07.19-07.21. – U18 OB forduló – Dunaújváros
Az U22-es forduló időpontja és helyszíne a későbbiekben kerül kiírásra.
2019. 07.30-08.02. – U22/U20/U18/U16/U14 korosztályok Döntő fordulója – Lupa Tó
3. A versenyek kiírója:
Magyar Röplabda Szövetség
1134 Budapest, Váci út 19.
Tel: +36 1/ 300 7250
E-mail: beach@hunvolley.hu
Honlap: www.hunvolley.hu
4. A verseny rendezője és szervezője
Magyar Röplabda Szövetség
Lebonyolításért felelős:
Strand és Szabadidő Röplabda Bizottság
dr. Bánki Ágnes
E-mail: beach@hunvolley.hu

5. Versenybizottság
• Versenyigazgató
• MRSZ szövetségi ellenőr
• MRSZ játékvezetői delegált
6. Pontszámítás
Az egyes korosztályok versenyein a párosok kiemelése az összesített egyéni ranglista pontok alapján történik. A
kiemelésnél csak az adott korosztályban, vagy a magasabb korosztály versenyein szerzett pontok vehetők
figyelembe.
(Pl.: Egy páros U14-es versenyen szerzett pontjai U16-os versenyen való kiemelésnél nem vehető figyelembe, csak az
U16/U18/U20/U22, A kategória, B kategória, Mesterverseny/ Világranglista Pontszerző Versenyen szerzett pontjai. )
7. Résztvevők és a nevezés feltételei:
Minden játékos, aki rendelkezik:
•
a 2019. évre érvényes, Strandröplabda Versenyzési Engedéllyel,
•
érvényes Sportorvosi Engedéllyel (a teremröplabda sportolói igazolványban lévő sportorvosi engedély
is megfelelő, ennek hiányában orvosi / iskolaorvosi igazolás szükséges),
•
a nevezési szabályoknak megfelelően a versenyekre benevez.
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8. Döntő:
A korosztályos döntőkre az alábbiak szerint kvalifikálhatják magukat a párosok:
•
•

Minden korosztályban 12-12 páros kvalifikálhatja magát a 2019. évi MRSZ nyilvántartásába
akkreditált versenyeken elért EGYÉNI ranglista pontok alapján. A kiemelés az összesített egyéni
ranglista pontok alapján történik.
A döntőn csak olyan játékos versenyezhet, aki a Magyar Röplabda Szövetség tagszervezetének
strandröplabda szakosztályának igazolt sportolója.

Nevezni a döntőre az MRSZ online felületén lehet.
A döntőn, az egyes korosztályok versenynapjai a következők:
Korosztály besorolások
U14 - 2006. január 1. és azután született játékosok.
U16 - 2004. január 1. és azután született játékosok.
U18 - 2002. január 1. és azután született játékosok.
U20 - 2000. január 1. és azután született játékosok.
U22 - 1998. január 1. és azután született játékosok.

Játékforma
U14, U16, U18, U20, U22 – leány és fiú párosok (2-2 ellen)
9. Nevezés:
• Nevezni csak és kizárólag az MRSZ BACK OFFICE rendszeren keresztül lehetséges.
• A beérkező nevezéseket az MRSZ a hivatalos honlapján (www.hunvolley.hu) közzéteszi legkésőbb a
nevezési határidőt követő hét pénteki napja 23.59-ig, amely nevezési visszaigazolásként is szolgál.
• Amennyiben a nevezés nem jelenik meg a honlapon, kérjük azonnal vegye fel a kapcsolatot az MRSZ
Irodával! A legkésőbbi időpont a nevezésekkel kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos bejelentésre a
versenyt megelőző 2. hét pénteke.
• A versenyre benevező, de a helyszínen meg nem jelenő játékosról a Viselkedési szabályzat (Etikai kódex)
rendelkezik.
9.1. Nevezési határidő:
Nevezési határidő az egyes fordulókra: a fordulót megelőző 2. hét vasárnap 23.59 óra
9.2. Nevezési díj összege:
• minden korosztályba: 100.000,- Ft / páros / Bajnokság (Ebből 90.000,- Ft-ot az MRSZ, 10.000,- Ft-ot pedig a
nevező tagszervezet fizet)
• FONTOS: Kizárólag a nevező tagszervezet tudja számla ellenében befizetni a nevezési díjat, melyet a
nevezési határidőt követő hét pénteki napjáig elektronikus és postai úton is megkap. A számla
befizetésekor a közlemény rovatba kizárólag a számla sorszámát szükséges beírni.
9.3. Nevezési díj befizetése:
A nevezés során megadott számlázási névre és címre kiküldött proforma számla összege fizetendő a
tagszervezet részéről. A nevezési díj befizethető az MRSZ bankszámlájára történő átutalással (MKB Bank
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10300002-10564905-49020012) vagy a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra
között) az MRSZ Irodában
10. Strandröplabda Versenyzési Engedély
A bajnokságban csak olyan játékos indulhat, aki valamely sportszervezet strandröplabda szakosztályának igazolt
sportolója!
A Strandröplabda Versenyzési Engedély kiváltható az MRSZ BACK OFFICE rendszeren keresztül.
A Versenyzési Engedély díja a 2019. évre: 5.000,- Ft / játékos.

11. Lebonyolítás:
A nevezések számától függően csoportmérkőzések, kétvereséges vigaszágas tábla, vagy ezek kombinációja.
12. A helyezettek díjazása:
Az első helyezett leány és fiú páros serleg, érem, oklevél, a második és harmadik helyezett párosok érem és
oklevél, a negyedik helyezett párosok oklevél díjazásban részesülnek. A győztesek és a további helyezettek a
szponzori, támogatói felajánlásoktól függően további díjakat, különdíjakat, tárgyjutalmakat is kaphatnak.
13. Költségek:
• Nevezési díj (10. pont)
• A játékosok az utazás, szállás és étkezési költségeiket saját maguk viselik.
• A verseny lebonyolítási költségei a Rendezőt és a helyi szervezőt terhelik.
14. Óvás:
Az óvást a mérkőzést követően azonnal, szóban be kell jelenteni, és írásban legkésőbb a jegyzőkönyv
lezárását követő 1 órán belül, az óvási díj egyidejű befizetésével a Versenybizottságnak kell benyújtani. A
Versenybizottság az óvást azonnal megtárgyalja és döntésükről az érdekelteket tájékoztatja, ill. azt a
jegyzőkönyvre rávezeti.
Óvási díj:
5.000, - Ft.
Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.

15. PÁRCSERE/SÉRÜLÉS/VISSZALÉPÉS/ÁPOLÁSI IDŐ:
16. A versenyre benevezett játékosok a nevezés lezárása utáni 5 napon belül kizárólag sérülés, egészségügyi
probléma esetén jogosultak párcserére, írásbeli kérvény alapján. A kérvényhez minden esetben kötelező az
orvosi igazolás csatolása.
17. Ápolási idő kérésére egy játékosnak 2019 évi Strandröplabda Magyar Bajnokság és Utánpótlás Magyar Bajnokság
során (Felnőtt OB fordulók és 5*-os UP OB fordulók, illetve azok Döntő fordulói) 2 alkalommal van lehetősége.
Minden további ápolási idő kikérése után, a játékos sportszervezete utólagosan 25.000 Ft díjat köteles fizetni a
Magyar Röplabda Szövetség részére.
18. Az ápolási idők számításánál nem kell figyelembe venni az erősen vérzéses és láthatóan traumatikus sérülésekkel
(az izomgörcs nem ide értendő) kapcsolatos ápolási időt.
19. Dopping:
Az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül dopping- és/vagy alkoholellenőrzést
végeztessen. A versenyző köteles a doppingellenőrzésnek fegyelmi felelősség terhe mellett alávetni magát. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának jogában áll az év folyamán akár versenyeken, akár
felkészülési időszakban az ország egész területén doppingellenőrzéseket végrehajtania. Minden egyéb kérdésben
a MRSZ Doppingellenes Szabályzata érvényes.
20. Egyebek:

1. Az FIVB Strandröplabda Hivatalos Szabályai és Kiegészítések 2017-2020 érvényesek. A játékosok önmagukat képviselik,
ezért saját nevükön szerepelnek. A hivatalos megnevezése a párosoknak:
vezetéknév (I. Játékos) – vezetéknév (II. Játékos).
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2. A mérkőzéseken edző működése megengedett, amennyiben ilyen minőségében a verseny előtt
regisztrált és az erre a célra kiállított kártyájával a mérkőzést megelőzően játékvezetőnél jelentkezik. Az
edző a labdamenet alatt nem nyilvánulhat meg semmi módon és a kijelölt helyét nem hagyhatja el.
3. A versenyruházatnak az egy párosban/csapatban játszó játékosoknál hasonló színűnek és azonos
szabásúnak kell lenni. A mérkőzések alatt versenymez (top/trikó) viselése kötelező.
A játékosok versenymezén, vagy a karjukon számozásnak kell lenni.
4. Amennyiben a játékosoknak a Rendező biztosított versenymezt, úgy azt kell viselniük a mérkőzések,
az eredményhirdetés, és az interjúk alatt. Ha nincs biztosítva versenymez, a játékosoknak egységes
színű és szabású, számozott versenyruházatot kell viselniük (a számozás csak a versenymez elején
kötelező). A játékos egyéni szponzor(ai)nak megjelenítéséről a Reklámszabályzat rendelkezik. A
játékosoknak a versenyek teljes idejére a sportról szóló 2004. évi I-es törvény alapján a
sporttevékenységéhez kapcsolódóan élet-, sport- és balesetbiztosítással kell rendelkezniük. A biztosítás
megkötéséről a játékosoknak kell gondoskodniuk.
5. A mérkőzéseket a Rendező által biztosított strandröplabdával (MIKASA VLS300) kell lejátszani.
6. A versenysorozaton az MRSZ egyszerűsített jegyzőkönyvét kell használni.
7. Elsősegély-nyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított.
A játékosok magatartásukkal és a pályán mutatott sportszerű hozzáállásukkal járuljanak hozzá a sportág népszerűségéhez
és pozitív megítéléséhez. A pályákon és a pályák közvetlen közelében tanúsított minden súlyos sportszerűtlenség a
versenyből való azonnali kizárást von maga után. Ez esetben óvásnak helye nincs.
Mellékletek:
A mellékletek letölthetők a www.hunvolley.hu honlapról.
Az MRSZ fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, amelyekről megfelelő időpontban az érintetteket
tájékoztatja.
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