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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
Ahogy a korábbi években, úgy ismét szeretnénk kiemelni, hogy 2013-ban a Kiemelt 
Sportágfejlesztési támogatással a röplabdázás esélyt kapott, hogy több évtizedes nehéz 
helyzetéből kilábaljon, s a fejlődés útjára lépjen, majd a 2017. évi TAO látványcsapatsport 
támogatási rendszerbe emeléssel visszaszerezze régi fényét. Úgy érezzük, hogy a 
támogatást eredményeinkkel megfelelően honoráltuk.  
 

A 2018. évben a férfi bajnoki döntőn Kazincbarcikán telt ház előtt nyerte meg történetének 
újabb bajnoki címét a Vegyész RC Kazincbarcika csapata, míg Nyíregyházán ünnepelte a 
Linamar-Békéscsabai RSE zsinórban ötödik bajnoki aranyát. A Magyar Kupa döntőben 
ismét zsúfolásig megtelt az Érd Aréna mind a férfi, mind a női döntőre, a sportág igazi 
ünnepe lett a februári esemény. Több ezer gyerek vett részt a Röpsuli és a Mini Kupa 
versenyein, melyet a Manó korosztállyal és országos bajnoki rendszerrel egészítettünk ki a 
nagy érdeklődés és a színvonal emelkedése miatt. Sikeresen bonyolítottunk le óvodai 
zsinórlabda bajnokságokat is, a legkisebb gyermekek sportággal való megismertetésének 
érdekében.  

 

Férfi válogatottunk hivatalos versenyeken, EB selejtezőn szerepelt, sajnos a javuló forma 
sem hozta meg a nagy áttörést, a sikeres EB kvalifikációt. Legnagyobb szakmai sikerünk 
minden kétséget kizáróan a női válogatott 2018. évi szereplése, hiszen a 2015. évi sikeres 
Európa Liga szereplés és bajnoki címének megnyerését követően a 2018. évi Arany Európa 
Liga döntőjébe is bejutott a csapat, ahol második helyen szerepelt, s bejutott a Nemzetközi 
Röplabda Szövetség (FIVB) által rendezett FIVB Challanger tornára. 
 

 
 

Hisszük azt, hogy a támogatás, melyet kaptunk sokszorosan megtérült az országnak, s a 
Kiemelt Sportágfejlesztési támogatásban részesülő sportágak közül (egyedüli 
csapatsportként) mi, röplabdások jól használtuk ki az adódó lehetőséget, s sokat fejlődtünk a 
kezdeti viszonyokhoz képest. Azt ígértük a magyar kormánynak a támogatási időszak 
kezdetén, hogy sikerre visszük ezt a világszerte népszerű sportágat, s úgy gondoljuk, hogy 
ehhez jó úton is járunk. Az eddigi bizalom és a TAO támogatási körbe történő beemelés, 
valamint a hazai EB rendezés hatalmas lehetőség, de azt kérjük, hogy továbbra is bízzanak 
bennünk, s érjük el együtt a lehető legjobb eredményeket. 
 
Köszönettel                     a Magyar Röplabda Szövetség vezetése 
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Versenysport, élsport szakmai 
és működési feladatok 

 

SZERVEZETFEJLESZTÉSI RÉSZPROJEKT 2019 év 

A kiemelt állami támogatás érkezése előtt komoly humánerőforrás hiánnyal küszködött a szövetség. A 
2013-2014-es támogatási évben lehetőségünk volt a szakértő humánerőforrás fejlesztésére, s 2015-
ben meg tudtuk tartani azt. Kiemelt jelentősége volt a „gondos” és körültekintő gazdálkodás 
elősegítése, a válogatottak menedzselése, illetve a klubok felmerülő egyéb problémáinak és 
kérdéseinek „szolgáltató központ”-ként történő megoldása, melyhez elengedhetetlenek voltak az 
irodai fejlesztések. Az eltelt időszakban és az előttünk álló feladatok, az állami támogatás kezelési 
feladat az alábbiakban részletezett módon tud megvalósulni:  

1. MRSZ iroda humánerőforrás biztosítása 

 

 

 

 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

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

 www.hunvolley.hu  ¦  /magyarroplabdaszovetseg 

2. Eszközök, bérlemények 

a. Iroda 

A szövetség 2015-ben új irodába költözött, azonban 2018-ban a 
bővülő humánerőforrás miatt az irodaházban újabb irodaterületek 
bérlésére is sort kell kerítenünk. 

b. Raktár-szertár 

A korábban meglévő helyek már nem voltak megfelelőek a strandröplabda és a teremröplabda 
eszközök tárolására elengedhetetlen volt a váltás. 2016-ban a könnyebb elérhetőség és nagyobb 
helyszükséglet miatt valamint gazdaságossági okokból Fótra helyeztünk át a raktárt, de fontos 
igényként merült fel a raktárak központosítása. 

c. Irodai, informatikai, egyéb eszközök 

Az iroda folyamatos szükségletei miatt a lehető legcélszerűbb és legköltséghatékonyabb 
megoldásokat igyekszünk választani a megfelelő munkavégzés érdekében. Informatikai fejlesztéseink 
folyamatossága miatt szükségesek lesznek különböző irodai eszközök beszerzése, de ezeket más 
programból kívánjuk megoldani. 

3. Marketing, PR, kommunikációs fejlesztések 

Honlap átalakítás, arculatkialakítás beszerzései, írott, elektronikus sajtó, TV, rádió 
kapcsolatfejlesztés részben teljesült a korábbi támogatásokból, a merchandising és egyéb PR 
kiadások nem jelentek meg az elszámolásainkban, de egyre inkább előtérbe kerül.  

A 2018-ban a korábbi időszakban technikailag és tartalmilag átalakított honlapot fejleszteni 
szükséges, mivel rendkívül fontos, hogy az oldal hosszú távon a magyar röplabdasport első 
számú médiafelületévé váljon, ahonnan sportolók, edzők, sportvezetők, szurkolók és a média 
munkatársai is első kézből értesülhetnek a Magyar Röplabda Szövetség híreiről (kiemelten az 
olimpiai /terem- és strandröplabda/ és Paralimpiai /ülőröplabda/ területekről). Ezzel együtt a 
közösségi média erősítése, naprakésszé tétele is indokolt, hiszen rengetegen használják e 
felületeket (például Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Nemzetközi események kapcsán 
fentiek minőségi meglétét és működését mind megköveteli az Európai Röplabda Konföderáció 
(CEV). 

A 2019-ben az M4 Sport által biztosított röplabda-közvetítések mellé szeretnénk az elmaradt 
röplabda magazint is életre hívni, melyet szintén támogatna a közmédia, ugyanakkor a 
gyártási költségek a Magyar Röplabda Szövetséget terhelnék. Ez egy nagy lehetőség, mert 
egy széleskörű háttér-információs felületet biztosítana a sportágnak, különös tekintettel az 
olimpiai programok, az utánpótlássport és a sportág hazai példaképeinek bemutatására, 
népszerűsítésére.  

A Magyar Röplabda Szövetség kommunikációjának fejlesztése és kiszélesítése már 
megkezdődött korábban. A jelek azt mutatják, hogy jó az irány, viszont tovább kell fejlődni, 
hogy a röplabdasport is felzárkózhasson más kiemelt jelentőségű csapatsportok mellé. Az 
MRSZ kommunikációs tevékenységének egyértelmű célja, hogy a közönség számára 
fokozatosan egyre vonzóbbá váljon a sportág és egyre többen érdeklődjenek iránta. 
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4. Adatnyilvántartás és statisztikai szoftver bevezetése  

a. Adatnyilvántartó rendszer 

A 2018. év egyik legfontosabb fejlesztése a játékosokat, csapatokat, valamint az 

MRSZ égisze alatt zajló eseményeket regisztráló on-line rendszer elkészítése volt. A 

szoftver saját fejlesztés, mely révén mind az adatnyilvántartás, mind az 

adatszolgáltatás folyamata egyszerűbbé válik. Ennek továbbfejlesztése a 2019. év 

feladata. 

b. Statisztikai szoftver 

A XXI. század igényeinek megfelelően, a játékosok, edzők, valamint a szurkolók és a 

média magasabb szintű kiszolgálása érdekében a Nemzeti Bajnokság legfelső 

osztályában bevezetésre kerül a 2017-es szezontól kezdve a Datavolley 

mérkőzéselemző rendszer. Az olasz fejlesztésű 

program a világ számos országában használják, s 

többek között a CEV (Európai Röplabda 

Konföderáció) kötelező szolgáltatása. A beszerzés a 

szoftverek megvásárlásán túl tanfolyami rendszerű 

felkészítést is igényel, illetve a csapatok részéről 

megfelelő humánerőforrás is szükséges. 2019-től az 

NBI-ben az elektronikus jegyzőkönyv bevezetésre kerül. 

5. Területi szervezetek, megyei, regionális szövetségek, MRSZ Szakbizottságok, testületek 

működési feladatainak biztosítása 

a. Területi szervezetek, regionális szervezeti egységek működési feladatainak 

biztosítása 

• A Szakszövetség égisze alá tartozó 

szervezetek jogi, szervezeti támogatása, a 

megváltozott alapszabályi és törvényi 

szabályozásnak megfelelően. Az első 

lépésként a régiók kialakítása megtörtént, 

2019-ben a feladataik optimalizálása a cél.  

b. MRSZ Szakbizottságok, testületek működési 
feladatainak biztosítása 
 

• A szakszövetség szervezeti működése a jól működő bizottságokon alapul, de 
működésükhöz megfelelő segítséget kell nyújtani. A bizottságok, testületek 
mellé szükséges az adminisztrációért felelős személyeket rendelni, hogy a 
felettük történő kontroll folyamatos legyen. 
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NEMZETI VÁLOGATOTTAK MENEDZSELÉSE RÉSZPROJEKT 

2019 év 

 
1. Koncepció – eldöntendő kérdések 

a. A rendelkezésre álló információk alapján el kell döntenünk azt, hogy jelenleg hol a 
helyünk a világ és az európai röplabdázásban, s azt, hogy hova kívánunk eljutni 2020-
ig. 

b. Meg kell határozni azt, hogy melyik teremválogatottunkat (női, férfi vonal) preferáljuk 
jobban, melyiknek „adunk” több lehetőséget a versenyeztetés, menedzselés során. 

c.  Meg kell határozni, hogy az egyes világ- és kontinentális un. főversenyek és egyéb 
versenyek közül melyeket helyezzük előtérbe, melyek azok, amelyeken szeretnénk 
eredményt elérni (döntőbe jutás) és melyek azok, amelyeken való szereplés merő 
ábrándnak tűnik jelenleg, s melyek azok, amelyek a felkészülést szolgálják. 

d. Az előző pontban leírtak eldöntésének következtében kell elkészíteni a hosszú- 
közép- és rövidtávú stratégia terveket, programokat, melyek a nemzeti válogatottak 
működtetésére vonatkoznak. 

 

 
2. Javaslat a koncepcióban vázoltak meghatározására  
 
a). A rendelkezésre álló információk alapján el kell döntenünk azt, hogy jelenleg hol a helyünk a 
világ és az európai röplabdázásban, s azt, hogy hova kívánunk eljutni 2020-ig: 
 

• Az első fejezetben leírtak alapján nyilvánvaló, hogy jelenleg mindkét teremválogatottunk az 
európai középmezőnyben és a világranglista második felében helyezkedik el. A nők helyzete 
valamivel kedvezőbb, ebből már helyzeti előny is származik, hisz a sorsolások esetén a 
ranglista helyezéseket veszik figyelembe. 

• Ki lehet jelenteni, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek (játékosok, korábbi eredmények) a női 
válogatott kedvezményezettebb helyzetben van a férfival szemben 

• 2020-ig bezárólag el lehet jutni oda, hogy mindkét nem legalább egy alkalommal szerepeljen a 
kontinentális bajnokság 16-os döntőjében. 

• 2020-ban olyan helyzetben kell, hogy álljunk az állami sportvezetés döntéshozói elé, hogy 
lehetőség legyen a minőségi, professzionális versenyeztetési igények benyújtására, amely a 
világesemények kvalifikációjára is esélyt adhat (2019-ben teljesül!). 

• Az utánpótlás válogatottakat hasonló szellemben és körülmények között kell képezni, nevelni, 
fejleszteni, mint a felnőtt kereteket, részükre tehát minden megállapítás adoptálható 
 

b). Meg kell határozni azt, hogy melyik teremválogatottunkat (női, férfi vonal) preferáljuk 
jobban, melyiknek „adunk” több lehetőséget a versenyeztetés, menedzselés során: 
 
Természetesen az is koncepció, hogy minden nemzeti csapatunk egyforma elbírálás alá esik, nincs 
kivételezett nem és korosztály. Azonban a rendelkezésre álló anyagi források, valamint a jelenlegi 
helyzetben taglalt előnyök miatt az alább javaslatot tesszük: 
 

• Rövidtávon (2019-ig) a női válogatott preferálása látszik elfogadhatónak. Úgy gondoljuk, 

hogy a női válogatottunknak van jelenleg esélye arra, hogy az EB 16 csapatos döntőjébe 

való jutást elérje. Véleményünk szerint a mostani generációnak a 2015. (teljesült!) és a 

2017. évi EB döntőbe jutás (teljesült!) is reális célkitűzés. 

• A férfi válogatottunk jelenleg nem képvisel olyan játékerőt, hogy hasonló célokat tűzzünk ki 

az ő esetükben is. A férfiakkal szemben az az elvárás fogalmazódhat meg, hogy a 2019. 
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évre érjenek el olyan eredményeket, melyek alapján reális eredményességi célkitűzés 

lehet az EB döntőbe jutás (nem teljesült). 

• Az utánpótlás válogatottak esetében javasoljuk, hogy MINDEN eseményen kapjanak 

lehetőséget a szereplésre (nemtől függetlenül), hisz az ő elsődleges feladatuk a 

felkészülés a felnőtt versenyezésre. 

c). Meg kell határozni, hogy az egyes világ- és kontinentális un. főversenyek és egyéb 
versenyek közül melyeket helyezzük előtérbe, melyek azok, amelyeken szeretnénk eredményt 
elérni (döntőbe jutás) és melyek azok, amelyeken való szereplés merő ábrándnak tűnik 
jelenleg, s melyek azok, amelyek a felkészülést szolgálják. 
 
Az első fejezetben leírt versenyzési lehetőségek közül az alábbiakon való részvételre csekély 
lehetőség (a 2020-ig tartó időszakban): Olimpia, Világbajnokság, World Leaque, World Cup, Grand 
Champions Cup, U23 World Championship, U21-U20 World Championship 
 
A felsoroltak közül a kvalifikációs rendszerben felkészülési jelleggel, ranglista pontszerzési 
szándékkal, eseményrendezési célokkal az alábbi versenysorozatokra történő nevezést javasoljuk: 
Olimpiai selejtező, Világbajnoki selejtező 
 
Azon események, melyekre kvalifikációs lehetőség van, illetve a felkészülést segítik, így a részvétel 
javasolt: Európa bajnokság selejtezője és döntője, Európa Liga, U21-U20 és U19-U18 Junior és 
Ifjúsági Világbajnoki selejtező, U20-U19 és U19-U18 (EB kvalifikál!) Junior és Ifjúsági Európa bajnoki 
selejtező és döntő, Universiade, MEVZA Junior és Ifjúsági tornák, ORV tornák, EYOF 
 
A terv fő szempontjai:  
 

• Női válogatott EB döntő szereplése célként megjelölve 2015, 
2017-ben (teljesült!) és 2019-ben (teljesült! – rendezőként 
történő részvétel!) 

• 2017-től Európa Liga részvétel férfiválogatott számára 

• Női válogatott FIVB Challanger részvétele kapcsán 2018-ban 
fő célunk az volt, hogy olyan eredményt érjünk el, ami a 
2019. évben a ranglista pontokat eredményez. 
 

• Utánpótlás kategóriákban minden fronton cél a kontinentális 
döntőkbe történő kvalifikáció. 

 d). Az előző pontban leírtak eldöntésének következtében kell elkészíteni a hosszú- közép és 
rövidtávú stratégia terveket, programokat, melyek a nemzeti válogatottak működtetésére 
vonatkoznak. 
 
Ahhoz, hogy a mindenkori szövetségi kapitányok által legjobbaknak vélt játékosok részt vegyenek a 
csapat programjain olyan programot és körülményeket kell biztosítani, hogy azok „csábítóak” és 
egyben kötelezettségre utalóak legyenek részükre.  
 
Elvégzendő feladatok:  

• A meghatározott céloknak megfelelve, az adott évekre előre el kell készíteni az állandó, 
tervezett programot. 

• A felkészülés feltételeit maximálisan kiválóan kell biztosítani (edzőtáborozás, utazás, 
felkészülési mérkőzések, tornák, személyi – szakmai feltételek) szerződés alapján 

• Minden területre kiterjedő biztosítás megkötése a játékosokra 
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• Premizálási rendszer kidolgozása 

• Keretszerződések a sportolókkal és a „stáb” tagokkal 
 

Döntésre váró feltételek a feladatok megvalósítása érdekében: 
 

• A felkészülésre fordítható állami pénzek segítségével olyan anyagi hátteret, 

szponzorációt kell megvalósítani, mely alapján biztosítottak lesznek a megfelelő, vállalt 

körülmények, feltételek 

• Főállású szövetségi kapitányokat kell kinevezni, akik nem csak a felnőtt válogatottak 

szakmai kérdéseivel foglalkoznak, hanem a legfiatalabb (Sport XXI) korosztálytól a 

felnőttekig ellenőrzik, számon kérik, segítik a meghatározott szakmai munka tartalmát, 

minőségét és a folyamat menetét. 

• Állandó szakmai stáb jelenléte (szövetségi kapitány, másodedző, segédedzők, 

kondicionáló edző, masszőr, orvos, statisztikus, pszichológus, dietetikus, technikai 

vezető)   

• Az elkészített rövid, közép és hosszú távú program megismertetése a játékosokkal, 

annak szerződésben történő rögzítése, 

• Minden évben hazai, hagyományosnak mondható min. négy csapatos nemzetközi tornát 

kell rendezni az, un. fő versenyek selejtezői előtt, valamint esetlegesen más 

időszakokban, ha nincs hivatalos program a keret összetartására. 

• Megfelelő szintű média hátteret kell biztosítani a válogatottaknak. Amellett, hogy az 

eseményekről kiemelt módon szükséges beszámolni, a játékosokat sztárokként, 

példaképekként kell beállítani. Ehhez szükséges egy megfelelő kommunikációs terv. 

• A válogatott (felnőtt) keretbe csak olyan játékosok szerepeljenek, akik megtiszteltetésnek 

veszik azt, hogy bekerültek egy elit körbe. 

 
Egyéb javaslatok a megvalósíthatóság érdekében: 
 

- Az MRSZ a sportágfejlesztési támogatást, illetve a TAO támogatást (egyesületi) 

használja fel arra, hogy a hazai egyesületekben szereplő játékosok az „első hívó szóra” 

vállalják a válogatottbeli részvételt. Csak olyan egyesületek részesüljenek a 

támogatásból, akik szerződést kötnek a játékosaikkal és ez a szerződés tartalmazza azt, 

hogy a játékosuknak kötelessége a válogatott meghívást elfogadnia, a programokon 

részt vennie. A szerződések másolatát be kell adni a szövetségbe. Amelyik fél 

(egyesület, vagy sportoló) megszegi a szerződést, abban az esetben az érintett 

sportszervezet nem kaphat támogatást. A szövetség és az egyesület között is legyen 

szerződés, ami ezt tartalmazza. 

- A válogatottak mellett dolgozó szakmai stáb tagjaival szerződést kötni (hosszabb távra, vagy 

alkalmi munkavégzésre) 

- A sportolókkal (válogatott kerettagok) szerződést kell kötni. A szerződés aláírására több 

időpontban is sor kerülhet: lehet a szezon megkezdése előtt, akkor, amikor pl. a külföldön 

játszók kérik a transzfer engedélyüket, történhet a hazai bajnokságokban szereplők esetében 

a nevezéskor, vagy versenyzési engedély kiadásakor, de történhet a válogatott program 

megkezdése előtt. Ez azért meggondolandó, mert általában a nemzeti bajnokságok (szezon) 

ideje nem egyezik a nemzetközi versenyszezonnal. Javaslatként felvetődött egy több évre 

szóló keretszerződés megkötése is, amely évente megújítható a keretek kihirdetésekor.  
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Felnőtt és válogatott tervezett programok 2019 év 

 

Felnőtt férfi válogatott: 

 
 

A csapat Európa Liga indulása szakmailag mindenképpen indokolt, 
mivel a többi európai válogatott rendszerese versenyzéssel készül 
évente a különböző selejtezőkre, döntőkre. Ahhoz, hogy ez a 
tervünk megvalósuljon az anyagi erőforrásainkat bővíteni kell, 
valamint folytatni kell a csapatunk morális rendjének kialakítását, 
megszilárdítását. 
 
A válogatott fő versenye a 2019. évi EB selejtezők lesznek, melyek 
a korábbitól eltérően oda-visszavágók keretében kerülnek 
megrendezésre. Cél a kvalifikáció megszerzése! 
Sajnos ez nem teljesült… 
 
Férfi válogatott tervezett programja 2019: 
 
2019. május 10 - 13.  Ciprusi felkészülési edzőtábor kezdete 14 játékossal: 
2019. május 14 - 18.  Edzőtábor – Aramis SE Sportcsarnok 
2019. május 15 – 17. Orvosi vizsgálatok Budapesten 
2019. május 20 - 24.  Edzőtábor – Continental Aréna Nyíregyháza 
2019. május 25.   Ezüst Európa Liga 1. forduló    

Nyíregyháza  17:30 HUN – BIH 
2019. május 27.   Edzőtábor – Aramis SE Sportcsarnok 
2019. május 28.   Utazás repülővel Görögországba 
2019. május 29.   Ezüst Európa Liga 2. forduló   
                 19:30 GRE – HUN 
2019. május 31.   Utazás repülővel Görögországból Boszniába 
2019. június 2.   Ezüst Európa Liga 3. forduló     

20:00 BIH – HUN 
2019. június 3.   Utazás repülővel Boszniából Bécsbe, Bécsből busszal Kaposvárra 
2019. június 4 - 10.  Edzőtábor – Kaposvár Aréna 
2019. június 8.   Ezüst Európa Liga 4. forduló  
             Kaposvár  17:30 HUN – GRE 
2019. június 11.   Utazás busszal Kaposvárról Ausztriába 
2019. június 12.   Ezüst Európa Liga 5. forduló 

    20:25 AUT – HUN 
2019. június 12.   A mérkőzést követően utazás busszal Grazból Budapestre 
2019. június 13 – 14. Edzőtábor – NKE Sportcsarnok 
2019. június 15.   Ezüst Európa Liga 6. forduló 

   Budapest 17:30 HUN – AUT 
2019. június 16 – 18. Pihenőnapok 
2019. június 19 – 27. Edzőtábor – Szervezés alatt 
2019. június 29 – 30. Ezüst Európa Liga FINAL 4 
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Felnőtt női válogatott: 

 
A Magyar Női Röplabda Válogatott az utóbbi 5 évben több hatalmas sikert tudhat 
magának: 2014-ben, 28 év után ismét kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra. Az 
eredményt 2015-ben sikerült felülmúlni az Európa Liga megnyerésével és az Eb döntőn 
történő továbbjutással, s a 12. hely megszerzésével, s 2016-ban hihetetlen körülmények 
között újra sikerült bejutni az Európa Bajnokság elit 16 csapatos mezőnyébe, majd 2017-
ben megnyerte az FIVB World Grand Prix 3. csoportját. 2018-ban az Arany Európa Liga 
ezüstérem „aranyozta be az évünket és a tudat, hogy rendezőként készülhet a csapat az 
EB döntőre! 
 

 
 
Ahhoz, hogy a sikerek tovább folytatódjanak, s a szervezési feltételeknek meg tudjunk 
felelni, tovább kell mennünk a megkezdett úton, s a lehető legjobb anyagi háttérrel kell 
rendelkeznünk. Ennek érdekében vállaltuk a 2019. évi EB döntő megrendezését 
Törökországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával közösen. 
 
A női válogatott 2019. évi programja:  
2019. április 29 – május 3.   Sportorvosi vizsgálatok 
2019. május 6 – 14.     Edzőtábor Budaörsön – Aramis SE Sportcsarnok 
2019. május 15 – 16.    Edzőmérkőzések Belgiumban  
2019. május 17 – 24.     Edzőtábor Nyíregyházán  
2019. május 18-19      Felkészülési mérkőzések a Szlovák női válogatott ellen. 
2019. május 25.      Arany Európa Liga 1. forduló 

Nyíregyháza, Continental Aréna – HUN-FRA 
2019. május 29.       Arany Európa Liga 2. forduló 

Varasd, Horvátország – CRO-HUN - 19:00 
2019. június 1.       Európa liga 3. forduló 

Harnes, Franciaország – FRA-HUN – 18:00 
2019. június 4 – 10.      Edzőtábor Kaposváron –Kaposvár Aréna 
2019. június 8.      Arany Európa Liga 4. forduló 
            Kaposvár Aréna – HUN-CRO 
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2019. június 12.      Arany Európa Liga 5. forduló 
Graz, Ausztria – AUT-HUN 

2019. június 15.      Arany Európa Liga 6. forduló 
Budapest, Ludovika Aréna – HUN-AUT 

2019. június 16.      Pihenőnap 
2019. június 17 - 18.     Edzőtábor és edzőmérkőzés Szlovéniában 
2019. június 19 – 28.    Edzőtábor Budaörsön 
2019. június 21 – 22.    Final 4 – Varasd, Horvátország 

Kvalifikáció feltétele: Csoportelsőség az Arany Európa Liga csoportjában 
2019. június 25 – 30.    Challenger Cup – Helyszín egyelőre ismeretlen 

Kvalifikáció feltétele: Első vagy második helyezés megszerzése az Arany 
Európa Liga négyes döntőjében. 

 
Pihenőnapok – 2019. július 11-ig 
2019. július 11 – 16.     Edzőtábor Budaörsön 
2019. július 17 – 22.     Edzőtábor és edzőmérkőzések Spanyolországban 
2019. július 23 - 28.     Edzőtábor és edzőmérkőzések Görögországban 
2019. július 29.      Pihenőnap 
2019. július 30 - 31.     Edzőtábor Szombathelyen 
2019. augusztus 1 - 2.     Edzőtábor és edzőmérkőzés Szlovákiában 
2019. augusztus 3 - 8.     Edzőtábor Szombathelyen 
2019. augusztus 9 - 14.    Savaria Kupa, Szombathely 

Résztvevő csapatok: Franciaország, Görögország, Spanyolország, Szlovénia 
2019. augusztus 15 - 22. Edzőtábor és felkészülési mérkőzések 19-én és 20-án a Belga 

női válogatott ellen.  

         
2019. augusztus 23.     Európa Bajnokság 1. nap Papp László Sportaréna,  

HUN-EST 20:30 
2019. augusztus 24.     Európa Bajnokság 2. nap Papp László Sportaréna,  

HUN-ROU 20:30 
2019. augusztus 26.     Európa Bajnokság 3. nap Papp László Sportaréna,  

HUN-AZE 20:30 
2019. augusztus 28.     Európa Bajnokság 4. nap Papp László Sportaréna,  

HUN-CRO 18:00 
2019. augusztus 29.      Európa Bajnokság 5. nap Papp László Sportaréna, 

HUN-NED 18:00 
2019.szeptember 1.     Európa bajnokság 1/8 Döntő Papp László Sportaréna, 
 
2019.szeptember 4 - 5.    Európa bajnokság, 1/4 Döntő Törökország  
 
2019.szeptember 7.     Európa Bajnokság, Elődöntő Törökország 
 
2019. szeptember 8.     Európa Bajnokság, Helyosztó és Döntő Törökország,  
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A programok között és előtt a felkészülést a lehető legjobb feltételekkel szükséges 
biztosítani, a játékosok és a Szövetségi Kapitány legjobb kiszolgálása érdekében. A csapat 
mellett dolgozó további stábtagok minden területet le kell fedjenek (szakmai, szervezési, 
kommunikációs, egészségügyi), annak érdekében, hogy mind a versenyeken, mind az 
edzőtáborokban a legjobb eredményt érjük el. Olyan feltételrendszert kell kialakítani, amely 
nem csak a magyar bajnokságban játszó, hanem a külföldön versenyző játékosoknak is 
megfelelő. 
 

 

 

STRANDRÖPLABDA SPORTÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROJEKT 
2019 év 

 
Magyarországon a röplabdázáson belül a strandröplabda - igen nagy ingadozásokat mutatva - 

több mint húsz éve van jelen. Többször volt cél, hogy magát a „röplabdát” a strandröplabdán keresztül 
kellene még jobban a köztudatba és a médiába behelyezni, de a komoly szakmai és gazdasági 
háttérrel rendelkező tervek egyelőre nem tudtak igazán megvalósulni. 

 

 
 

A Magyar Röplabda Szövetség a 2013-as Sportágfejlesztés keretében megteremtette az alap tárgyi, 
technikai alapfeltételeket, melyre alapozva hazánkban is elindíthatóvá vált a komoly strandröplabda 
élet, de még szükséges lenne további eszközök beszerzése, mellyel a megemelkedett igényeket 
(egy hétvégén több helyszín és esemény) ki tudja szolgálni. Ezzel párhuzamosan szükséges az is, 
hogy a megemelkedett igényekhez kapcsolódóan a személyi feltételeket is bővíteni tudjuk. 
 
A projekt elemei, programjai: 

 
1. Klubok létszámnövekedése: 

A strandröplabda klubok száma az elmúlt két évben jelentősen megnövekedett, hiszen a kezdeti 

1-2 klubból a mai napra sokkal több strandröplabdával is foglalkozó klub van a szövetség 

nyilvántartásában, melyből több kizárólag csak strandröplabda szakosztállyal rendelkezik. 

 

2. Versenyzői létszámnövelés programja   

A külön nyilvántartási rendszer elindult, 3 év alatt 2000 fő fölött jár már a strandröplabda játékos 

nyilvántartás. 

2.1. Hazai utánpótlás versenyrendszer kialakításának, bevezetésének részprogramja 

 
Központi utánpótlás programban kifejtve, a finanszírozás is részben onnan megoldott. 
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3. Strandröplabda válogatott kialakításának programja   

   
Magyarországon az MRSZ égisze alatt folyamatosan nem működik strandröplabda válogatott, 
egyéni indulások, kezdeményezések révén indultak párosok különböző nemzetközi versenyeken. 
Ezen kívánunk változtatni azzal, hogy 2014-tól szisztematikusan megalapozzuk, majd felépítjük 
azt a rendszert, mellyel mind a kiválasztás, mind a menedzselés hatékonyan tud a jövőben 
működni. Az elkezdett munka az utánpótlás korosztállyal folyamatosan zajlik, 1-2 éven belül elérik 
a felnőtt korosztályt. Cél a folyamatos utánpótlás nevelés és versenyeztetés. 
 
Ahhoz, hogy az olimpiára kijuthasson legalább egy párosunk, és ott sikeresen szerepelhessen, 
nagy utat kell megtenni az elkövetkező években. Ennek megfelelően az MRSZ minden 
lehetőséget megragad, hogy a játékosok nemzetközi pontokat tudjanak gyűjteni, ezért az idei 
évben lebonyolított a szövetség egy CEV Satelite torna rendezést, ahol a magyar párosoknak 
hazai körülmények között volt lehetőségük nemzetközi pontok begyűjtésére. Ez hosszútávon 
nagyon fontos a strandröplabda speciális lebonyolítási rendszere miatt, hiszen a kevés ponttal 
rendelkező országok sokszor csak a várólistáig jutnak egy-egy nemzetközi tornán, mert nem 
rendelkeznek elegendő ranglista ponttal. Cél a következő „CEV Continental Cup”-on való 
részvétel, mely elsőszámú kvalifikáló eseménye a 2020-as Olimpiai Játékoknak. 

 
A realitások és a rendelkezésre álló erőforrások alapján a párosaink jelenlegi célja, hogy minél 
több nemzetközi eseményen tudjanak elindulni, hogy lehetőségük legyen még előkelőbb helyen 
lenni a nemzetközi ranglistán. 
 

4. Szakemberképzés  

       
Hazánkban jelen pillanatban ezen olimpiai sportágnak nem létezik szakember képzése, így 
ez által nem rendelkezik egyetlen strandröplabda edzővel sem hivatalosan. Sőt az edzők szakmai 
átképzése sem megoldott. Ezen a helyzeten változtatni kívánunk. Első lépésként megkeressük 
azokat a külföldi edzőképző központokat, ahol a strandröplabda edzők képzése már hosszú 
évekre nyúlik vissza. Velük karöltve kidolgozzuk azt az oktatói, tanulói tematikát, melyre 
alapozva be lehet indítani a hazai szakemberképzést. 
Addig pedig meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a tehetséges fiatalok külföldi 
edzőtáborokba vehessenek részt edzőjükkel, hogy a fejlődés ne álljon meg és egy 
tapasztalt külföldi szakembert kell hozni a strandröplabda szövetségi kapitányi poszt 
betöltésére, akitől a hazai szakemberek tanulni és fejlődni tudnak. 
Az edzőképzés mellett fel kell karolni azt a törekvést is, hogy minél nagyobb számban tudjunk 
bevonni olyan embereket, akik a játékvezetéshez vagy a versenyszervezéshez éreznek 
elhivatottságot. 
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK RÖPLABDÁZÁSA SPORTÁGFEJLESZTÉSI 
RÉSZPROJEKT 2019 

A Szövetség határozott célja, hogy folytatja a 2013-ban elindított programjait a fogyatékkal élők 
röplabdával kapcsolatban. Továbbra is kiemelten foglalkozunk az önálló Paralimpiai sportággal, az 
ülőröplabdázással, de emellett a hallássérültek és a transzplantáltak röplabdázását is kívánjuk 
segíteni.  

A szakág integrálódása sikeresen lezajlott, a sportszervezetek immár MRSZ tagszervezetek, s a 
2015. november 17-én megalakult Fogyatékkal Élők Röplabda Bizottsága eredményesen végzi 
munkáját. 

Célok és támogatandó feladatok  

• a röplabda és ülőröplabda sportágak népszerűsítése, 

• az ülőröplabda bajnoki rendszer átalakítása, bővítése, hatékonyabbá tétele, 

• a tagszervezetek versenyeinek, edzőtáborainak támogatása, az utánpótlás nevelés 
fejlesztése, 

• strand-ülőröplabda bajnokság országos fordulóinak megszervezése, lebonyolítása. 

•  A válogatottak részére rendszeres időközönként edzőtáborok, hazai tornák szervezése a 
nemzetközi elithez tartozó csapatok részvételével, 

• A férfi és női válogatott sikeres Európa Bajnoki szereplése 2019.évben 

• a válogatottak nemzetközi versenyekre eljutásának támogatása, „Négy nemzet ligája” 
ülőröplabda bajnokság előkészítése, 

• felszereléssel és egyéb módon támogatni az ülőröplabda, illetve a hallássérültek, 
transzplantáltak röplabda sportjának fejlődését, 

• ülőröplabda szakemberképzés elindítása, 

• az ülőröplabdában dolgozó szakág-vezetők, válogatott csapatvezetők, válogatott edzők 
díjazása 

• Utánpótlás program elindítása. 

• Neves nagy múltú klubok bevonása a sportágba. 
 

A program fő pontjai: 
 

1. A SPORTÁG NÉPSZERŰSÍTÉSE 
a. Rendszeres médiaszereplés kialakítása.  
b. Országjáró bemutató-mérkőzések, edzések mobil ülőröplabda pályán a nagyobb 

városok főterein 
c. Bemutató mérkőzések általános- és középiskolákban. 
d. Külső támogatók, szponzorok bevonása a sportágba. 
e. Népszerű közszerepelő megnyerése a sportágnak. 
f.     Közös mérkőzések rendezése az álló röplabdásokkal. Kommunikációs segítség: 

honlapunkon hírek, cikkek megjelenítésére. 
g. Népszerűsítő, és oktató kiadványok készítése (videó, oktató füzet) 

 
2. UTÁNPÓTLÁS PROGRAM ELINDÍTÁSA 

a. A sportág első és legfontosabb feladata az utánpótlás 
játékosok kiválasztása, a sportág megismertetése és 
népszerűsítése széles körben. 

b. Szoros kapcsolat kialakítása a fogyatékkal élők 
sportszövetségeivel, speciális iskolákkal, FODISZ-
szal, rehabilitációs központokkal, központi sebészeti 
intézményekkel 
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c. Mobilpálya beszerzése 
d. Road show-szerű népszerűsítési kampány toborzási céllal 
e. Új fiatalokból álló csapat létrehozása, rendszeres edzés biztosítása számukra, 

minden hónapban ifjúsági tábor megszervezése, központi utánpótlás és 
válogatott központban (OORI,Agárd) 

f.     Klubcsapatok ösztönzése új játékosok felkutatására 
 

3. VÁLOGATOTT CSAPATAINK FELZÁRKÓZTATÁSA 
a. Jelen állás szerint mind a férfi, mind a női mezőnyben nagy szakadék van az 

első négy helyezett és a mögöttük lévő csapatok között. A felzárkóztatásra nagy 
hangsúlyt kell fektetni. 

b. Női és férfi válogatott szisztematikus felépítése, megújítása, felzárkóztatása a 
nemzetközi elithez. 

c. Hosszú és rövid távú (négy, nyolc éves) irányvonal megteremtése. 
d. Rendszeres edzőtáborok, csapatépítések szervezése (1-2 havonta) 
e. Nemzetközi tornákon való részvétel (évi 3-4 alkalom)  
f.     Hazai nemzetközi torna rendezése.  
g. Külföldi edzőtábor szerevezése profi csapatok bevonásával. Orvosi 

rehabilitációs stáb létrehozása. 

h. EB RENDEZÉS 2019-BEN! 

 
4. SZAKEMBERKÉPZÉS 

a. meglévő és új szakemberek bevonása a sportágba 
b. ülőröplabda-edzői rendszer kialakítása 
c. oktatások, képzések szervezése, lebonyolítása 
d.  nemzetközi szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása 

 
5. VEZETŐ SZAKEMBEREK DÍJAZÁSA  

a. Az MRSZ irodai rendszerében integráltan működő referens foglalkoztatása 
b. Válogatott keretekkel foglalkozó szakemberek díjazása 
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Utánpótlás-nevelés szakmai és 
működési feladatok 

KÖZPONTI UTÁNPÓTLÁS FEJLESZTÉSI PROJEKT 2019 év 

 
Az állami támogatás legjelentősebb felhasználása ezen a területen valósítható meg, a röplabdázás 
egészének megítélése szempontjából a legcélravezetőbb módon, úgy, hogy a sportágba bekerülő 
gyerekek, s a jelenleg benne dolgozó, tevékenykedő szakemberek, játékosok számára biztos alapokat 
teremthetünk. 

 
 
A fejlesztési projektben résztvevő szakemberek, az operatív feladatokat ellátó munkatársak bérezése, 
munkafeltételeinek megteremtése egyszeri és folyamatos befektetést egyaránt igényel. Fontos feladat 
a megfelelő személyek megtalálása. A projekt irányítása az utánpótlás sportági vezető feladata, 
mellette dolgozik a Vollé! 2020 - Röpsuli program referense, valamint megbízás alapján a különböző 
programok vezetői, felelősei. Ezen kívül szükséges a testnevelők, sportszakemberek dotálása, melyet 
megbízásos jogviszony formájában tervezünk eljuttatni. 
 
Célok és támogatandó feladatok: 
 

• Vollé! 2020 – Röpsuli, iskolai támogatási program 
o Szakemberek pénzbeli támogatása 
o Vollé! 2020 – Röpsuli rendezvények 

• Tehetséggondozási, kiválasztó program, utánpótlás válogatottak támogatás 

• MRSZ-MDSZ együttműködési megállapodás 

• Utánpótlás versenytámogatás 

• Edző – testnevelő továbbképzési program 

• Kiegészítő utánpótlás feladatok- OMB, oviröpi, szakanyagok készítése 

• Strandröplabda utánpótlás fejlesztési program 
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Utánpótlás Válogatott Programok szakmai terve 

2019. évre 
 
A Héraklész program költségei jelentősen megnövekedtek az előző évekhez képest, hiszen az 
Európai Röplabda Szövetség 2016-ban bevezette az U16/17-es Európa Bajnokságot is, ami azt 
jelenti, hogy a Héraklész Bajnok Programba belépő gyerekek máris nemzetközi szerepléssel 
kezdenek, és 4 éven keresztül minden évben nemzetközi tornákon, Európa Bajnoki selejtezőkön és 
esetleg döntőkön vesznek részt. A négy válogatott (2 fiú, 2 leány) korosztály edzőtáboroztatásának, 
versenyeztetésének költségeit a Héraklész Program keretén belül tervezzük elszámolni. A 
programban résztvevő szakemberek (masszőr, statisztikus, edzők) megbízási díján felül e program 
keretein belül tervezzük elszámolni a felkészülések, versenyeztetések során kifizetésre kerülő 
játékvezetői díjakat is.  
Válogatásai elveink  
 
Minden évben szervezünk szűrő táborokat, ahová azok a fiatal, tehetséges sportolók kapnak 
meghívást, akiket a szövetségi kapitányok arra érdemesnek találnak és/vagy a klub edzőik javasolják 
a meghívásukat. Jelenleg az alábbi kereteket működtetjük, versenyeztetjük a Héraklész Program 
keretein belül:  

U 19 fiú   -szül: 2001/2002 
U 18 leány   -szül: 2002/2003 
U 17 fiú   -szül: 2003/2004 
U 16 leány   -szül: 2004/2005 

 
Verseny program, kiemelt események, felkészülés  

I. U19 fiú 
- tavaszi, nyári, őszi, téli edzőtáborok (március-december) 
- nemzetközi edzőtáborozás nyár folyamán (június-július)  
- hazai és nemzetközi tornákon való részvétel (április-november)  
- Mevza torna (december)  
 
II. U18 leány 
- tavaszi, nyári, őszi, téli edzőtáborok (március-december) 
- nemzetközi edzőtáborozás nyár folyamán (június-július)  
- hazai és nemzetközi tornákon való részvétel (április-november)  
- Mevza torna (december)  
 
III. U17 fiú 
- tavaszi, nyári, őszi, téli edzőtáborok (március-december) 
- U17 EB selejtező (január, április)  
- U17 EB döntő (sikeres kvalifikáció esetén júliusban) 
- ORV- Magyarország 
 - hazai bajnokságban való részvétel (szeptember-december)  
 - Mevza torna (december)  
 
IV. U16 leány  
- tavaszi, nyári, őszi, téli edzőtáborok (március-december) 
- U17 EB selejtező (január, április)  
- U17 EB döntő (sikeres kvalifikáció esetén júliusban) 
- ORV- Magyarország 
- hazai bajnokságban való részvétel (szeptember-december)  
- Mevza torna (december)  
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2019. évi céljaink   
 
Általános célunk, hogy a válogatott programok működtetése által gondozzuk a tehetségeket és be 
tudjuk építeni a felnőtt válogatott keretekbe az arra érdemes sportolókat. Eredményesség 
szempontjából elvárásunk, hogy minden nemzetközi megmérettetésen jól szerepeljenek csapataink. A 
két fiatalabb válogatottunk 2019- ben EB selejtezőn vesz részt, ahol a tisztes helytálláson túl a fiúktól 
várunk ezúttal többet, és nagyon bízunk benne, hogy kvalifikálni tudják magukat az EB döntőre.  
 
Felkészülési terv  
 
A korábbi gyakorlatunknak megfelelően kívánjuk lebonyolítani a felkészítést ebben az évben is. Az 
események előtt 7-14 nap felkészülést tervezünk, amennyiben iskolai időszakra esik. A nyári 
időszakban kb. 20-30 napot edzőtáboroznak a különböző kereteink, versenyekhez igazodó bontásban 
és időtartamban. A táborokban a játékosok létszáma 12 és 18 között változik a felkészülés céljától 
függően.  
  

Kiválasztó program terve 
2019. évre 

 
A program négy alapvető feladata a tehetségek felismerése, kiválasztása, képzése és fokozott 
gondozása.  
 
2017. évtől a sportágunk jogosulttá vált a társasági adókedvezmény befogadására, így az állami 
támogatások mértéke jelentősen átalakult. A Sport XXI Programra megítélt támogatást önerőként 
felhasználva tudjuk tovább fejleszteni a szakmai programunkat. Célunk a kiválasztás minőségének 
javítása és a kiválasztott sportolók felkészülésének és versenyeztetésének biztosítása a lehető 
legjobb körülmények között.  
 
A Sport XXI. Program szakmai felügyelete az MRSZ Szakmai Kollégiumának feladata, az egységes, 
ellenőrzött sportági metodika érvényre juttatásának érdekében.  
 
Jelen tervezetünkben részekre bontottuk azokat a fontos feladatokat, melyeket a Sport XXI Program 
rendelkezésre álló keretéből kívánunk elvégezni az idei évben. Az egyes pontokban megjelöltük a 
feladat elvégzésére szánt pénzügyi igényt. 
 
 Sport XXI Program szakmai bemutatása 
 
2019-ben két keret kialakítása, formálása a cél. A lányok esetében a 2006-os születésűek keretét 
szeretnénk kialakítani ebben az évben. Terveink szerint áprilisban kezdjük a kiválasztást. Első 
lépésként az edzések, versenyek látogatásával kezdi a munkát a referens, majd júniustól kiválasztó 
táborokkal folytatjuk a munkát. A fiúk esetében, akik 2005-ös születésűek, már 2018 őszén elkezdtük 
a kiválasztást. Ők már a tavaszi szünetben kezdik/folytatják a munkát 2019-ben.  
 
A szakmai munkát a referensek irányítják.  
 
A referensekkel szemben támasztott korábbi elvárásoknak (felnőtt csapatnál korábban, vagy jelenleg 
is végzett munka, de főként utánpótlásban érdekelt edző legyen, nemzetközi kitekintéssel, széleskörű 
ismeretekkel, intuícióval, pedagógiai végzettséggel és előnyös lobbi lehetőségekkel rendelkezzen a 
háta mögött) három kolléga megbízását tervezzük az idei évre. A referensek a rájuk bízott feladatokat 
felelősségteljesen tudják ellátni az alábbi működőképes felosztásban: 
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 Utánpótlás  

Sportági vezető 

Szabados István 

 

Sport XXI 

Teremröplabda referens 

Férfi szakág 

Kelemen István  

 

Sport XXI 

Strandröplabda referens 

 

Buday Balázs 

Sport XXI  

Teremröplabda referens 

Női szakág 

Halász Márta 

 

 
Felkészítés, versenyeztetés 
 
A képzőtáborok kiemelten fontosak a Sport XXI válogatott felépítéséhez, a későbbi, Héraklész 
programba való csatlakozás előkészítésére, a leendő válogatott keretek kialakítása szempontjából. 
 
A 2019-es évben az tavalyihoz képest magasabb összeget tervezünk a táborok szervezésére, hiszen 
2021 januárja helyett, már 2020 nyarán lesz ennek a korosztálynak az első EB selejtezője az Európai 
Röplabda Szövetség novemberi döntése értelmében. Ezt a korosztályos versenyt 2016-ban vezette 
be az Európai Röplabda Szövetség. Az edzőtáborokat a Sport XXI Program mellett saját forrásból is 
támogatjuk. 
 
2019-ben a kiválasztott korosztályok táboroztatását, képzését szeretnénk megoldani, valamint az egy 
évvel fiatalabbak esetleges újra szűrését. 
 

-  fiú gyermek válogatott   Szül.: 2005-2006 
-  leány gyermek válogatott  Szül.: 2006-2007 

  
Fiú gyermek válogatott /2005-2006/ Kelemen István-Bodonyi Ákos   
Április          edzőtábor            
Június-augusztus      edzőtáborozások, nemzetközi torna     
Szeptember- december    edzőtáborok, hazai mérkőzések       
 
Leány gyermek válogatott /2006-2007/ Halász Márta   

Április          szűrőtáborok               
Június-augusztus      edzőtáborozások             
Szeptember- december    edzőtáborok, hazai mérkőzések        

 
Eszközbeszerzés 
 
A korábbi évekhez hasonló összegű eszközbeszerzést tervezünk idénre is. A sportági eszközök 
(labda, háló, edzéseszközök) mellett, a kiválasztott keretek minőségi munkájának javításához 
szükséges eszközök, felszerelések vásárlása a cél, amelyek egy része a játékosokhoz, egy része a 
Szövetség szertárába kerül. 
 
Utánpótlásedzők, szakemberek továbbképzése 
 
Az egyik legfontosabb terület, melyet a programnak finanszíroznia kell. Regionális jellegű 
szakképzések kiemelt egyesületekhez történő kiszervezésével a tapasztalatok alapján nem minden 
esetben tudtunk több ismeretanyagot eljuttatni az edzőkhöz, testnevelőkhöz. A képzések 
központosításával, az MRSZ Szakmai Kollégium által jóváhagyott előadók, valamint egy 
„továbbképzési koordinátor” segítségével szervezettebben, a célcsoportnak megfelelő metodika 
alapján kívánunk a helyzeten javítani. 
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A bajnokság kezdetekor sor kerül a központi edzőtovábbképzésre, melyen a szakemberek működési 
engedélyüket is megkapják. Az év során pedig számos további előadás, továbbképzés szerepel a 
programunkban, ahol kisebb csoportoknak tartunk célirányos képzéseket. 
 
A program finanszírozásában a képzési anyag sokszorosítását, az előadótermek, csarnokok bérleti 
díját, az előadók és a szervezők költségeit és díjazását, valamint a résztvevők étkeztetését terveztük 
elszámolni.  
 
A Sport XXI Program mellett az MRSZ további forrást is elkülönített a szakember 
képzésére/továbbképzésre, hogy a sportág bázisának szélesítését biztosítsuk. 
 
Sport XXI kiemelt versenyek támogatása 

1. Szeged Kupa 
A terembérlet, étkezés, játékvezetői költség, díjazás, ajándékok támogatása  

2. Markovics Kupa 
A terembérlet, étkezés, játékvezetői költség, díjazás, ajándékok támogatása  

3. Országos Gyermek Bajnokság döntője 
A terembérlet, díjazás, játékvezetés, műsorfüzet készítés, ajándékok támogatása 

4. Országos Mini Kupa 
A terembérlet, étkezés, játékvezetői költség, díjazás, ajándékok támogatása, szervezői költségek. 

5. U15-ös Strandröplabda verseny – Sport XXI kiválasztó verseny/tábor 
A pályabérlet, étkezés, játékvezetői költség, díjazás, ajándékok támogatása. 

 
 
A kiemelt versenyek támogatása továbbra is a Program szerves részét képzik. A szegedi versenyeken 
a korosztályba tartozó gyerekek 70-80%-a részt vesz évről évre, így az edzők nyomon követhetik 
fejlődésüket, lehetőségük van újabb tehetséges játékosokra bukkanni. A támogatás nagymértékben 
segíti a torna lebonyolítását. 
 
Az Országos Gyermek Bajnokság döntőjében a korosztályos válogatott keret játékosai közül többen 
szerepelnek és nagyrészt azok a klubok kvalifikálják magukat, ahol évek óta kiváló munka zajlik. A 
döntő finanszírozására az MRSZ kizárólag a Sport XXI Program keretéből fordít pénzt.  
 
Az Országos Mini Kupa az MRSZ kiemelt utánpótlás rendezvénye, ahol több hétvégén keresztül 
szervezünk versenyt a legfiatalabb röplabdásoknak. Az összesen 5-6 versenynap alatt közel 2000 
gyerek vesz részt az eseményen, akik évről évre nagyon várják ezt az eseményt.  
 
A strandröplabdázás egyre szélesebb körben terjed és a minőségi munka is javult az elmúlt években. 
A szakág eredményességének javítása érdekében ebben a korosztályban kell elkezdenünk - ahogy 
meg is tettük a korábbi években- a minőségi képzést. Ennek az érdekében a Sport XXI Programból 
(15 éves korig) és egyéb forrásból (15 éves kor felett) is fordítunk a szakág finanszírozására. 
 
 
 
 
Budapest, 2019. április 30. 
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