Vollé! 2020 – Röpsuli program
2018. év
Bevezetés
A program 2013-as indulása sok gyermek számára megteremtette a lehetőséget a röplabda sportban
való versenyzésre, az őket tanító testnevelők számára, pedig az órákon és az edzéseken tanított
technikák élesben való elsajátítására. A 2015. év őszén merült fel az igény, hogy mindez szakmai
kontroll alatt, nagyobb számban, a hiányosságokat kijavítva és az erősségeket tovább fejlesztve
folytatódjon. Ennek megfelelően szakmai felügyelők bevonásával megkezdődtek a versenyenkénti
felmérések, melyek során minden csapatról és a testnevelők munkájáról feljegyzések készültek. Így
kiderült, melyek a fejlesztendő területek, a gyermekek számára jobb és élvezhetőbb röplabdajáték
kialakulásához.
Lebonyolítás
A korábbi éveknek megfelelően a versenyek lebonyolítása, szervezése nagyon körültekintően,
a dzsembori hangulatot, a sportág népszerűsítést, a tömegesítést, a jó hangulatot szem előtt tartva
történt, minden versenyt egyedileg kellett megszervezni mind a lebonyolítás megszervezését, mind a
helyszínek

berendezését

tekintve.

Valamennyi

verseny valamennyi

résztvevője

emlékérem

jutalmazásban részesült, minden csapat oklevelet kapott a szerepléséért. A versenyek menetét
kidolgozott lebonyolítási plakátokon lehetett nyomon követni minden helyszínen, illetve a résztvevő
testnevelők is egyénileg kézhez kapták az őket érintő táblázatokat, hogy gördülékenyen segíteni
tudják a tornák menetét.
Januárban kettő versenyt rendeztünk Kunhegyesen (01.23.) és Száron (01.24.), előbbit csekély,
utóbbit szinte már befogadhatatlan számú jelentkezővel. Február hónapban, illetve március elején
további hét verseny került megrendezésre Kaposváron (02.06.), Tatán (02.13.), Székesfehérváron
(02.21.), Ikrényben (02.27.), Budapesten (02.28. két helyszínen, délelőtti és délutáni turnusban),
Debrecenben (02.28.) és Gyöngyösön (03.06.). A versenyek rendezésére lefoglalt termek kapacitását
ekkor is egyedi módszerekkel kellett növelni, hogy a sok játékos kellő mennyiségű és minőségű
mérkőzésen vehessen részt.
Február hónapban újra elindultak a továbbképzések. Februárban Pécsen (02.13.) és Szombathelyen
(02.17.), márciusban Budapesten (03.24.) és Szolnokon (03.29.), áprilisban Győrben (04.02.),
Nyíregyházán (04.09.) és Kaposváron (04.17.), májusban Keszthelyen (05.21.) tartottunk előadásokat.
Azokban a városokban, ahol már 2015 őszén is tartottunk továbbképzést, ott egyet lépve előre,
immáron a szupermini röplabda rejtelmeire fektettünk a hangsúlyt, a többi helyszínen a manó
röplabda oktatásának fortélyai alkották az előadások vázát.
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Március hónapban versenyeket az egyetlen gyöngyösi (03.06.) versenyen kívül az ünnepnapok,
hosszú és egynapos hétvégék és a Sport XXI Szeged Kupa ütközései miatt nem tartottunk.
Április hónapban összesen 10 verseny került megrendezésre, valamennyin ki tudtuk használni a
terembérlésre szánt időt. Győrben (04.09.), Tatán (04.09.), Baján (04.10.), Budapesten (04.10., egy
helyszínen, kettő turnusban), Nagybajomban (04.16.), Szolnokon (04.16.), Szombathelyen (04.17.),
Nyíregyházán (04.23.), Dunaújvárosban (04.24.) és Tolnán (04.24.) tartottunk tornákat, ami nem kis
kihívást a kis létszámú, de lelkes szervező csapat, ha nehezen is, de megoldott.
Április végén és május elején az Országos Mini Kupa, majd az ünnepnapok miatti hosszú hétvégén
nem került Röpsuli-program keretében verseny megrendezésre. Május végén viszont további öt
alkalommal kínáltunk versenylehetőséget Kalocsán (05.21.), Keszthelyen (05.21.), Budapesten
(05.22., egy helyszínen, kettő turnusban), Gyöngyösön (05.29.) és Száron (05.29.).
A budapesti versenyek valamennyi esetben olyan nagy népszerűséggel zajlottak, hogy két szakaszba
tudtuk csak beosztani a csapatokat a Vasas Folyondár utcai 6 pályával rendelkező termébe is, illetve
kettő darab három-három pályás helyszínre elosztva.
Nyári táborunk 2018-ban 3 alkalommal került megrendezésre, ahol három hét alatt több, mint 80
gyermeket mozgattunk meg és ismertetettük meg ezzel a szép sportággal.
Az új szezont október végén kezdtük továbbképzésekkel, először Sopronban (10.26.) tartottunk
előadást a röplabda alapjai témában. További öt szakmai továbbképzés következett november
folyamán az őszi szünet alatt Szolnokon (11.03.), Budapesten (11.04.), Nyíregyházán (11.05.) és
Szombathelyen (11.09.) és a hónap végén Győrben (11.26.). A győri továbbképzéssel egy időben
kezdtük meg az új szezon versenyeit. Székesfehérvár (11.26.) volt az első helyszín, ahol
megmérkőzhettek a gyerekek. Az év végén decemberben egy továbbképzésre került sor Kaposváron
(12.03.), mialatt igen magas létszámú versenyt rendeztünk Szombathelyen (12.03.). A 2016. évet
kettő versennyel zártuk Kunhegyesen (12.10.) és Nagybajomban (12.10.).
Szakmai rávilágítás
Új elemként érkezett a programba a testnevelők szakmai felügyeleti rendszere. Hiervarter Ákos
irányításával, és az általa kidolgozott szakmai és adminisztrációs alapokon minden versenyen részt
vett egy fő szakmai jegyzeteket készítő személy, aki valamennyi csapat játékát szakmai szemmel
megfigyelve a testnevelők számára segítő szándékkal javaslatok, útmutatás előkészítésére szolgáló
anyagot készített, amit Ákos összegezve, testnevelőnként lebontva foglalt keretbe.
A testnevelőkkel való szakmai konzultáció és az általuk küldött adatlapok alapján egyértelmű, hogy a
lehetőségeik korlátozottak és kevés az idő a röplabda tanítására, ezért nagyon sok fontos és alap
követelmény nem valósul meg. Sok esetben ugyan a testnevelők elhivatottsága maximális, viszont a
röplabdás szakmai tudásuk hiányos, ezért a továbbképzések során a következő területekre kell
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legfőképpen koncentrálni és irányt mutatni a rövid tanórák és foglalkozások alatt lehető legmagasabb
színvonalú képzés elérése érdekében:
-

alapállás hiánya

-

alap mozgások teljes mértékben hiányoznak a csapatok 80%-nál, a helyezkedés hiánya erősen

kihat az alapérintések végrehajtására
-

alapérintések végrehajtásának módja akadályozza a folyamatos játékot, elnagyolt az elemek

végrehajtása
-

fontos technikai elemek hiányoznak a különböző korosztályokban (ütéstechnika, sánc már miniben

meg kellene, hogy jelenjen alapszinten)
-

alapjáték hiánya (a csapatok nem törekednek a 3 érintés kijátszására, így a feladás is kimarad, ami

alap taktikai elem
-

alap felállások különböző taktikai elemeknél (nyitásfogadási alakzatok, mezőnyvédekezési

alakzatok, sáncmunka, feladási lehetőségek, alap támadási sémák)
-

sokszor nem ismerik a szabályokat a játékosok

Ezek közül a legfontosabb az alapvető technikai elemek megfelelő végrehajtása mellett, a biztos
alapjáték lenne, ami már kívülről röplabda jelleget mutat. Emellett minden továbbképzésen általános
készség és képesség fejlesztéssel kapcsolatos előadásokat is láthatnak a résztvevők.
Újdonság és ösztönzés
A program anyagi ösztönző rendszere is átalakult. A korábbi két év sok nehézséget okozó
adminisztrációs ügymenetét megváltoztatva ebben az évben a testnevelők csapatkísérési díjának
kifizetésének alapjául szolgáló szerződéseket keretbe foglaltuk, viszont a kifizetések összegét
versenyenként tudtuk meghatározni. Ezzel egy, az eddigieknél hatékonyabb, immáron életképesnek
tűnő rendszert sikerült kiépítenünk. A kifizetés rendjét is a korábbi évek tapasztalatai alapján
finomítottuk, igazságosabbá tettük. Sajnos ennek kialakításához sok idő kellett, ezért a testnevelők
díjazását utólag, jelentős mértékű késéssel tudtuk teljesíteni, de a velünk szorosan együttműködő
testnevelők részére legkésőbb július legelején teljesítettünk minden elmaradásunkat.
Az iskolák számára már korábbi években is juttatott eszköztámogatási rendszert is megreformáltuk
ebben az évben. A könnyebb adminisztráció és igazságosabb támogatás miatt továbbképzéseken
való részvételhez kötöttük az eszköztámogatás nyújtását. A korábbi egységes röplabda támogatás
helyett csomagokat alakítottunk ki, melyek közül a jelentkezett testnevelők maguk választhatták ki,
mely csomagokra tartanak igényt. A továbbképzéseket teljesítettek legkésőbb szeptember elejéig
megkapták a nekik járó eszközcsomagot. Sajnos ennek kiszállítása is az adminisztrációs átalakítások
miatt szenvedett késedelmet.
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Szervezés és fejlődés
A tanév elejétől Hiervarter Ákos a szakmai, márciustól Szombathelyi Zsófia a szervezési oldalon szállt
be segítségnek a Röpsuli-program koordinálásba, amely a szakmai újdonságok, illetve az áprilismájus hónapban rendezett rengeteg verseny számában jótékonyan megmutatkozott.
Sajnos az egyesületek kevés kivételtől eltekintve (kiemelkedő a Szombathelyi Sportiskola
hozzáállása, leginkább pedig a budapesti egyesületek passzívak) nem használják és nem élnek
együtt a programmal, holott nagy játékos és szakember bázisából könnyen profitálhatnának. Ebben
szerepe van természetesen, hogy a szervezők részéről sincs közvetlenül hirdetve az egyesületek felé
a program, ám mivel azok tudnak róla, és nyomon tudják követni, ez nem igazán ok a passzivitásra. A
versenyszervezés kérdésében szerencsére könnyebben partnerre talált az MRSZ tagszervezeteiben.
Promóció
A program önálló Facebook oldalon naprakészen közölte képes beszámolóit a lezajlott eseményekről.
Valamennyi meghirdetett programról a szervezők lehetőségei szerint teljeskörűen próbálták
kiértesíteni a célközönséget, azokkal a testnevelőkkel pedig, akikkel korábban már kapcsolatban
voltak, folyamatosan kapcsolatot tartottak. Az MRSZ honlapján egy külön lap foglalkozik a
programmal, ennél jobban nem sikerült beágyazni azt a szövetség életébe, aminek oka főként a sajtó
szemléletű beszámolók készítésének elmaradása, az erre való kapacitás hiánya.
A szakmai videók közzétételére a program számára létrehoztunk egy youtube csatornát, amelyen
jelenleg már 37 darab szakmai videó található. A csatorna a következő linken érhető el:
www.youtube.com/watch?v=7EVjBCmCLy8&list=PL3L-FwYzySRsWIajVWlCNexkI3LiZwLDn
A tanév folyamán két alkalommal a Nagy Sportágválasztó rendezvény lebonyolítását a Röpsuliprogramban érdekelt személyek végezték, próbálva sok új hívet szerezni a sportágnak ezáltal is.
Sajnos számokban nem mérhető, milyen eredménye van ennek a programnak, mindenesetre a
helyszíni érdeklődés nagy. Sajnos a sportági résztvevők részéről a Kispest és az UTE csapatain kívül
más nem vesz részt aktívan ebben a programban sem, holott érdekük fűződhetne hozzá.
A Röpsuli-program 2018. éve számokban:
Versenyek száma: 34
Továbbképzések száma: 15
Szerződött testnevelők száma: 76
Programra jelentkezett testnevelők száma: 86
Versenyeken részt vett testnevelők száma: 156
Versenyeken részt vett iskolák száma: 148
Versenyeken részt vett játékosok száma: 2315 (minden játékos egyszer számolva)
Versenyeken való részvételek száma: 4501 (minden játékos annyiszor számolva, ahányszor részt
vett)
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A nyári tábor
Vollé!2020-Röpsuli Nyári Tábor 2018 Balatonboglár, beszámoló
A 2017-es jóhangulatú Kunszentmiklósi tábor után úgy döntöttünk, hogy a 2018. évben már 3
eseményt is szervezünk a röplabdázni vágyó fiataloknak. A Balatonboglári esemény a tó
közelségének köszönhetően rendkívül gyorsan betelt. Ezen a helyszínen 36 fő vett részt, akikkel 4
edző dolgozott, napi 2 foglalkozáson. Emellett versenyeket és kiegészítő programokat is szerveztünk,
és rengeteg ajándékot osztottunk ki az 5 nap során.
Helyszín: Balatonboglár
Időpont: 2018.06. 17.-06.22. (vasárnap-péntek)
Résztvevő személyek:
Táborvezető: Szombathelyi Zsófia
Szakmai vezető: Hiervarter Ákos
Müszaki felelős: Nagy Péter
Edzők: Sárközi Bence
Kleczli Kitti
Török Máté
Hiervarter Ákos
Játékosok:
1. Gladden Daniella

13. Nagy Boglárka

25. Selényi Tamás

2. Kiss Gergő

14. Kis-Horváth Luca

26. Mészáros Petra

3. Stocker Máté

15. Fekete Fanni

27. Eszik Sára Júlia

4. Gaál Zsófia

16. Szabó Krisztina

28. Pocsai Enikő

5. Patócs Villő Réka

17. Kocsi Ágnes Adél

29. Pocsai Nóra

6. Kozma Eszter

18. Kocsi Janka

30. Salamon Kata

7. Nagy Richárd

19. Galisz Petra

31. Marinka Marcell

8. Sárközi Tamás

20. Rácz Berill Szófia

32. Szabó Eszter

9. Ludvig-Maurer Zsolt

21. Berényi Kata

33. Kiszl Marcell

10. Ludvig-Maurer Lilla

22. Morvai Viktória

34. Kiszl Viktória

11. Fehérváry Fruzsina

23. Csontos Nóra Anna

35. Pap Míra

12. Berecz Levente

24. Selényi András

36. Sövegjártó Szofi
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Szakmai beszámoló:
A táborba jelentkezett 36 gyermek életkor szempontjából nagyon vegyes volt, hiszen a 8 évestől a 14
évesig minden korosztály képviseltette magát. A nemek arányát tekintve 10 fiú és 26 lány résztvevő
volt. Tudásszint alapján 3 csoportot tudtunk létrehozni a kezdőtől a haladóig. Az edzések felépítése a
tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett, hogy igyekeztünk mindenki röplabdatudását fejleszteni,
nagyon sok játék szerepelt a programban. A bevezető részekben testnevelési játékokat játszottunk
(fogócska, kidobós különböző fajtái), valamint különböző koordinációt és erőnlétet fejlesztő feladatokat
alkalmaztunk, hogy minél színesebb legyen az edzés. A főrészben különböző egyéni, páros, hármas
és csoportos gyakorlatokkal főleg az alapérintések csiszolásán volt a hangsúly, illetve igyekeztünk
kialakítani a röplabdajátékhoz elengedhetetlen kommunikációt és a csapattagok közti együttműködést.
Az alapérintések mellett az alsó-és felsőnyitás gyakorlására is szenteltünk időt. Az edzés végén a
játékos részben 1:1, 2:2, 3:3 elleni röplabdát játszottunk, az összjáték kialakítását, és a kommunikáció
fejlesztését elősegítő szabályok bevezetésével. A legkisebbeknél a célunk a Manó játék kialakítása
volt, ami nagyon jól sikerült. A tábor során 2 tematikus napot is tartottunk. Raska Gyula, Szabó Zita és
Jerome Dumas segítségével először az ülőröplabdával ismerkedhettek meg a résztvevők, míg Bagics
Bence és Takács Gergő a strandröplabda rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. Sportos
vetélkedésként rendeztünk sor- és váltóversenyeket 5 csapat részvételével. Nagy nevetések és
örömujjongások közepette zajlott az edzés, és végül holtversenyben 2 győztest is hirdethettünk.
Kiegészítő programok:
A sportolás mellett minden nap 2 alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti
elfoglaltságként 2 alkalommal rendeztünk vetélkedőt, illetve 1 alkalommal városnézéssel egybekötött
fagyizásra vittük a gyerekeket, az utolsó estén pedig elkirándultunk a Balatonboglári Gömbkilátóhoz.
Kiosztott ajándékok:
- emblémázott póló
- matrica
- válogatott póló és zokni
- órarend
- 2 db dedikált labda
- szilikon karkötő
- kulcstartó
- fagylalt, édesség
Vollé!2020-Röpsuli Nyári Tábor 2018 Kunhegyes, beszámoló
A 2018-as nyári idény harmadik táborán új helyszint avattunk Kunhegyesen. Minden adott volt egy jó
tábor lebonyolításához, a terem, a strand, a strandpályák és a szállás is megfelelt az elvárásoknak. A
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táborban 24 fő gyermek és 4 kísérő vett részt. Amennyiben lesz rá lehetőség jövőre is szívesen
visszatérünk, hiszen nagyon jól érezte magát minden részvevő.
Helyszín: Kunhegyes
Időpont: 2018.08. 12.-08.17. (vasárnap-péntek)
Résztvevő személyek:
Táborvezető: Szombathelyi Zsófia
Szakmai vezető: Hiervarter Ákos
Edzők: Kleczli Kitti
Kósa Dániel
Hiervarter Ákos
Játékosok:
1. Csontos Nóra Anna

10. Nagy Kristóf Ákos

2. Egri –Bojko Alexandra

11. Pabar Patricía

3. Fehérváry Fruzsina

12. Patócs Villő Réka

20. Takács Marcell

4. Fézler Alexandra

13. Péter Dóra

21. Tar Diána Zoé

5. Hajnal Zsolt Csanád

14. Pikó Linett

22. Tar Fruzsina

6. Horinka Zsófia

15. Samson Anna

23. Torday Barnabás

7. Ludvig-Maurer Lilla

16. Samson-Érckövi

24. Varga Anna

Barnabás

László

Olivér

Alexander

Éva

8. Ludvig-Maurer Zsolt
9. Márton

19. Szalay

17. Simon Ivett
18. Szabó-Mezősi Luca

Szakmai beszámoló:
A táborba jelentkezett 24 gyermek életkor szempontjából nagyon vegyes volt, hiszen a 8 évestől a 15
éves korig minden korosztály képviseltette magát. A nemek arányát tekintve 7 fiú és 17 leány
résztvevő volt. Tudásszint alapján 2 csoportot tudtunk létrehozni egy kezdőt és egy haladót, akikkel 67 órányi idősávban edzettünk. Az edzések felépítése a tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett,
hogy igyekeztünk mindenki röplabdatudását fejleszteni, nagyon sok játék szerepelt a programban. A
bevezető részekben testnevelési játékokat játszottunk (fogócska, kidobós különböző fajtái), valamint
különböző koordinációt és erőnlétet fejlesztő feladatokat alkalmaztunk, hogy minél színesebb legyen
az edzés. A főrészben különböző egyéni, páros, hármas és csoportos gyakorlatokkal főleg az
alapérintések csiszolásán volt a hangsúly, illetve igyekeztünk kialakítani a röplabdajátékhoz
elengedhetetlen kommunikációt és a csapattagok közti együttműködést. Az alapérintések mellett az
alsó-és felsőnyitás gyakorlására is szenteltünk időt. Az edzések végén a játékos részben 2:2 elleni
röplabdát játszottunk, az összjáték kialakítását, és a kommunikáció fejlesztését elősegítő szabályok
bevezetésével. A haladó csoport belekóstolt a 6:6 elleni nagypályás röplabdába is, edzésen ezzel is
sokat foglalkoztak. A tábor során 2 tematikus napot rendeztünk. Hétfőn Bagics Bence és Szabó Dorka
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segítségével

a

strandröplabdával

ismerkedtünk.

Csütörtökön

az

ülőröplabda

alapjainak

elsajátításában segített nekünk Szabó Zita és Gergencsik János válogatott játékosok, valamint
Jerome Dumas a női válogatott szövetségi kapitánya. Mindkét nap kiváló volt a röplabda világával
kapcsolatos ismeretek gazdagítására.
Kiegészítő programok:
A sportolás mellett minden nap 2 alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti
elfoglaltságként 4 alkalommal rendeztünk vetélkedőt, illetve az utolsó estén tábortűz mellett
játszottunk a résztvevőkkel.
Kiosztott ajándékok:
- emblémázott póló
- matrica
- válogatott póló és zokni, mezek
- órarend
- 2 db dedikált labda
- szilikon karkötő
- kulcstartó
- fagylalt, édesség

Vollé!2020-Röpsuli Nyári Tábor 2018 Kunszentmiklós, beszámoló
2018-ban is szerveztünk nyári tábor Kunszentmiklósra, mert a körülmények ideálisak egy jó röplabda
esemény megszervezésére. Idén 22 gyermekkel 3 csoportban 4 edző foglakozott. Nagyon
hangulatosra sikerült a tábor, így a most következő kunhegyesi lehetőségre is többen jelezték, hogy
szeretnének jönni. Idén már lesz több olyan gyermek is, aki minimum 2 táboron vett részt.
Helyszín: Kunszentmiklós
Időpont: 2018.07. 22.-07.27. (vasárnap-péntek)
Résztvevő személyek:
Táborvezető: Szombathelyi Zsófia
Szakmai vezető: Hiervarter Ákos
Edzők: Ertl Blanka (önkéntes)
Fazekas Szilvia
Sárközi Bence
Hiervarter Ákos
Játékosok:
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1. Bődi Lora

9. Lei Virág

2. Bődi Panka

10. Márton

3. Csepcsényi Máté

16. Pónuzs Noémi
Barnabás

László

17. Sövegjártó Szofi
18. Stróbl Maja Rita

4. Egri –Bojko Alexandra

11. Máthé Panka

19. Torday Barnabás

5. Egri Lili

12. Nagy Dominika

20. Vanyúr Linda

6. Fehérváry Fruzsina

13. Patócs Villő Réka

21. Vaskó Anna

7. Kosztya Lilla Dorina

14. Petróczi Viktória

22. Veres Gerda

8. Kovács Laura

15. Pónuzs Nelli

Szakmai beszámoló:
A táborba jelentkezett 22 gyermek életkor szempontjából nagyon vegyes volt, hiszen a 8 évestől a 14
éves korig minden korosztály képviseltette magát. A nemek arányát tekintve 3 fiú és 19 lány résztvevő
volt. Tudásszint alapján 3 csoportot tudtunk létrehozni a kezdőtől a haladóig, akikkel 6-7 órányi
idősávban edzettünk. Az edzések felépítése a tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett, hogy
igyekeztünk mindenki röplabdatudását fejleszteni, nagyon sok játék szerepelt a programban. A
bevezető részekben testnevelési játékokat játszottunk (fogócska, kidobós különböző fajtái), valamint
különböző koordinációt és erőnlétet fejlesztő feladatokat alkalmaztunk, hogy minél színesebb legyen
az edzés. A főrészben különböző egyéni, páros, hármas és csoportos gyakorlatokkal főleg az
alapérintések csiszolásán volt a hangsúly, illetve igyekeztünk kialakítani a röplabdajátékhoz
elengedhetetlen kommunikációt és a csapattagok közti együttműködést. Az alapérintések mellett az
alsó-és felsőnyitás valamint a leütés gyakorlására is szenteltünk időt. Az edzések végén a játékos
részben 1:1, 2:2, 3:3 elleni röplabdát játszottunk, az összjáték kialakítását, és a kommunikáció
fejlesztését elősegítő szabályok bevezetésével. Sportos vetélkedésként rendeztünk sor- és
váltóversenyeket 4 csapat részvételével. Nagy nevetések és örömujjongások közepette zajlott az
edzés.
Kiegészítő programok:
A sportolás mellett minden nap 2 alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti
elfoglaltságként 4 alkalommal rendeztünk vetélkedőt, illetve 1 alkalommal városnézéssel egybekötött
fagyizásra vittük a gyerekeket, az utolsó estén pedig a strandon étkeztünk és szerveztünk kvízt
táborral kapcsolatos feladványokkal.
Kiosztott ajándékok:
- emblémázott póló
- matrica
- válogatott póló és zokni, mezek
- órarend
- 2 db dedikált labda
- szilikon karkötő
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- kulcstartó
- fagylalt, édesség
A 2019-es táborok szervezése már elkezdődött. Idén 2 helyszínen Kunszentmiklóson és
Kunhegyesen szeretnénk minél több gyermeket megmozgatni, és bevonni a röplabdás családba. A
jelentkezések már zajlanak.
Zsinórlabda versenyek 2018.
1. Ikrény, 2018. január 24.
A 12 csapat részvételével szerveződött versenyen 64 óvodás ismerkedett a röplabdát előkészítő
zsinórlabda játékkal. Akik épp nem versenyeztek, ők a MRSZ szervezőivel játékos ügyességi
feladatokat végeztek.

Média megjelenés: www.ikrény.hu, Ikrény honlapján, plakáton
2. Szombathely 2018. január 26.
20 intézményből összesen 250 óvodást és 60 kísérőt regisztráltunk az előzetes nevezés során. 6
pályán zajlottak a mérkőzések, fiúk és lányok vegyes csapatokban versenyeztek az 5 perces
mérkőzéseken.
Média megjelenés: Szombathely honlapján, plakáton
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A videók az alábbi linken találhatóak meg:
- Szombathely 2017. január 26.
o

https://www.facebook.com/281679035687553/videos/319558408566282/?hc_ref=AR
Sk_BPRL898u-pbFvLEKFEtv2H28OCY2Fe8kEd4SqD_XYaIuyWhT3v0p6_lWKv9RU&fref=nf

A jövő
A jövőben néhány alapvető változás végbe fog menni, illetve van néhány fontos probléma, aminek
megoldásával tovább fejlődhet a program. A testnevelők által kitöltött kibővített adatlapok sok kérdés
megoldásában segítenek, és alkalmasak arra, hogy a jövőben a lehetőségek szélesítésével jobban
kitudjuk szolgálni a részt vevők igényeit. Ennek megfelelően a kifizetési táblázat egyszerűsítésével
áttekinthetőbbek, érthetőbbek lesznek a különböző versenylátogatásért járó ellenszolgáltatások.
Szakmai fejlődést két fontos ponton lehetne elérni, az első, hogy motiválttá kell tenni a testnevelőket,
hogy tehetséges játékosaikat közeli klubok felé irányítsák, ezzel jelentősen növelve az igazolt
sportolók létszámát, a röplabda tömegbázisát. Egyfajta hidat kell képezni az iskolák és a klubok
között. A másik nagyon fontos kérdés a Magyar Diáksport Szövetséggel történő együttműködés, ami
megkönnyítheti a röplabdát oktató testnevelők helyzetét, hiszen sok diákolimpia adta előnnyel bővül a
lehetőségek sora (iskola erkölcsi és pénzbeli támogatása, akkreditált képzések, iskolai felvételiken
beszámítható eredmények stb.). Ezek olyan alapvető változások, melyeknek köszönhetően nő
programunk színvonala és tovább bővülhet a résztvevők köre. Ebből a sportág magasabb szinten is
sokat profitálhat.

Budapest, 2019.05.05
Hiervarter Ákos
Vollé!2020 – Röpsuli Program
szakmai referens
Szombathelyi Zsófia
Vollé!2020 – Röpsuli Program
szervezési referens
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