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A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Versenyszabályzatát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által 

rendezett versenyek 
1. Ezen Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett Férfi felnőtt 

és női felnőtt Strandröplabda Magyar Bajnokság versenyek 
lebonyolításával kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az 
MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az 
MRSZ Strand-, Hó- és Szabadidős Röplabda Bizottságra (a továbbiakban: 
SSZHRB), az MRSZ Szakmai Kollégiumra (a továbbiakban: SZK), az MRSZ 
Játékvezetői Bizottságra (a továbbiakban: JB), az MRSZ Etikai és Fegyelmi 
Bizottságra (a továbbiakban: EFB), az MRSZ Fellebbviteli Bizottságára (FB), a 
sportolókra, az edzőkre, a masszőrökre, az orvosokra, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőkre és minden egyéb közreműködő sportszakemberre.  

2. Jelen Versenykiírás az MRSZ hivatalos honlapján és „Back Office” felületén 
kerül kihirdetésre.  

3. A Strandröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség 
(továbbiakban MRSZ) hivatalos 2020. évi országos strandröplabda 
bajnoksága, mely két Mesterversenyből és egy Döntőből álló versenysorozat. 

2. A versenysorozat célja 

1. A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, a strandröplabda 
játékosok folyamatos versenyeztetése, a közönség szórakoztatása. 

2. Az eredmények alapján egyéni ranglisták meghatározása. 
3. A versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre. 
4. Az eredmények alapján megállapítani a 2020. évi női, illetve férfi magyar bajnok 

párosokat és további helyezetteket. 

3. A versenysorozat helyszínei és időpontjai 

Verseny, forduló: Helyszín Időpont 

I. Mesterverseny Tata 2020. július 31. – augusztus 02. 

II. Mesterverseny Budapest, XXI. kerület 2020. augusztus 14-16. 

Magyar Bajnoki Döntő Lupa Beach 2020. augusztus 28-30. 

 
A helyszínek pontos címe: 

• I. Mesterverseny: 2890 Tata, Tópart sétány 23. 

• II. Mesterverseny: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., a Strandröplabdázásért 
SE pályái a Szabadkikötő SE sporttelepén 

• Magyar Bajnoki Döntő: 2011 Budakalász, Tó u. 1., Lupa Beach 

4. A versenysorozat kiírója 

Magyar Röplabda Szövetség  
1134 Budapest, Váci út 19. 
Tel: 06 1 300 7250 
E-mail: hunvolley@hunvolley.hu 

mailto:%20hunvolley@hunvolley.hu
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Honlap: www.hunvolley.hu és www.hunvolley.info 
 
MRSZ Kapcsolattartó: Strandröplabda referens 
Soltész Róbert 
E-mail: soltesz.robert@hunvolley.hu 

5. A versenysorozat szervezője 

Sportmarketing Ügynökség Kft. 
Kapcsolattartó: Takács Ágnes 
Tel: 06 30 692 2890  

6. Versenybizottság 

A Mesterversenyeken és a Döntőn helyszíni Versenybizottság működik. 
1. A Versenybizottság tagjai:  

a) A Szervező által kijelölt Versenyigazgató 
b) Az MRSZ által kijelölt Strandröplabda verseny ellenőr 
c) Az MRSZ JB által kijelölt Főbíró, vagy Főbíró hiányában az MRSZ JB által 

kijelölt játékvezető 
2. A Versenybizottság feladata: 

a) dönteni az esetleges óvásokkal kapcsolatban,  
b) dönteni a lebonyolítás megváltoztatásáról, ha ez szükséges (pl. az időjárás 

miatt) 
c) dönteni minden olyan, a jelen Versenykiírás által részletesen nem 

meghatározott kérdésben, mely a verseny lebonyolításával kapcsolatos. 

7. Versenykategóriák 

1. Női páros 
2. Férfi páros 

8. Résztvevők köre, részvételi feltételek 

Az egyes Mesterversenyek valamint a Döntő mérkőzésein kizárólag olyan játékos 
szerepelhet, aki: 

1. Rendelkezik a 2020-as szezonra érvényes Strandröplabda Versenyzési 
Engedéllyel.  
a) A Strandröplabda Versenyzési Engedélyt az MRSZ Back Office rendszerén 

keresztül lehet kiváltani. 
b) A Strandröplabda Iroda csak akkor adja meg a játékos részére a 

Strandröplabda Versenyzési Engedélyt, ha az őt leigazoló 
sportszervezetnek nincs rendezetlen tartozása az MRSZ-szel szemben, 
valamint ha a szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltötte és a 
fizetendő díjakat rendezte.  

2. Rendelkezik érvényes Sportorvosi Engedéllyel. A Strandröplabda Magyar 
Bajnokság Mesterversenyein, Döntőjén és valamennyi, az MRSZ 
versenynaptárában szereplő, az MRSZ által akkreditált versenyen a 
Sportorvosi Engedély érvényességének vizsgálata során az alábbiak szerint 
kell eljárni. 
a) Az érvényességet a sorszámos Sportorvosi Engedélyen sportorvosi 

aláírással, sportorvosi bélyegzővel, az orvos egyedi körpecsétjével, 
valamint „Versenyezhet” felirattal és keltezéssel kell igazolni. 

http://www.hunvolley.hu/
http://www.hunvolley.info/
mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu
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b) Amennyiben a sportoló a Sportorvosi Engedélyt külön lapon igazolja 
(sportorvosi aláírással, sportorvosi bélyegzővel, az orvos egyedi 
körpecsétjével, valamint „Versenyezhet” felirattal és keltezéssel, és a 
sportoló személyi adataival (név, anyja születési neve, születési hely, 
időpont, a sportoló Back Office azonosítószáma), akkor az így kiállított 
igazolást a verseny ellenőre a kiállítástól számított 14 napig fogadja el. Ezt 
követően csak érvényes Sportorvosi Engedéllyel szerepeltethető a sportoló 
a mérkőzésen. 

c) A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 
hónap, 18 év felettiek esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a 
sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. 

d) A sportorvosi engedélyek érvényességével kapcsolatban felmerülő gyanú 
esetén a sportoló adatainak megadásával az alábbi linken: 
https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/ minden kétséget kizáróan 
ellenőrizhetőek az érvényességre vonatkozó adatok. A felület elérését és 
az ellenőrzéshez szükséges adatokat és eszközöket az érintett sportoló 
köteles biztosítani. 

e) A Sportorvosi Engedély bármely elemének (fénykép, adatok, pecsétek, 
aláírások stb.) meghamisításával kapcsolatban felmerülő alapos gyanú 
esetén a verseny ellenőre a játékos Sportorvosi Engedélyét azonnali 
hatállyal bevonhatja és köteles azt haladéktalanul átadni a Strandröplabda 
Irodának, amely – annak indokoltsága esetén – az EFB intézkedését kéri. 
Az eljárás alá vont játékos az eljárás ideje alatt nem szerepelhet 
mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a Strandröplabda Iroda azonnali 
hatállyal felfüggeszti. 

f) A teremröplabda Sportorvosi Engedélyben szereplő érvényes sportorvosi 
engedély is elfogadható. 

g) A sportoló sportegyesületének lehetősége van a Sportorvosi Engedély 
feltöltésére az MRSZ BackOffice felületére. Az erre vonatkozó segédlet a 
hunvolley.info oldalon megtalálható. A feltöltött sportorvosi engedélyt a 
játékos köteles eredeti formájában is bemutatni a verseny ellenőrének, aki 
ezt követően (ha mindent rendben talál) befogadja a feltöltött Sportorvosi 
Engedélyt. Ezt követően a játékos egészen addig nem köteles a Sportorvosi 
Engedélyét magával vinni az egyes versenyekre, amíg a befogadott 
engedély érvényes. 

3. A nevezésre vonatkozó előírásoknak megfelelően a versenyre benevez. 
4. Ranglistapontjai alapján kvalifikálja magát a versenyre. Az egyes versenyeken 

korlátozott az indulók száma. Ezeket a korlátozásokat a „Lebonyolítás” pont 
részletezi. 

5. A Magyar Bajnoki Döntőn csak olyan páros vehet részt, melynek mindkét tagja 
szerepelt legalább egy Mesterversenyen. 

6. A Mesterversenyeken és a Döntőn a még versenyben lévő játékosok számára 
a verseny ideje alatt alkoholos ital fogyasztása szigorúan tilos.  
a) A játékosok testi épsége és a sportág pozitív megítélése érdekében 

valamennyi játékos köteles alkoholos befolyástól mentes állapotban 
versenyezni.  

b) Az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül 
alkoholellenőrzést végezzen.  

c) Valamennyi, alkoholellenőrzésre kijelölt játékos köteles az ellenőrzésnek 
fegyelmi felelősség terhe mellett magát alávetni.  

https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/
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d) Az ellenőrzést csak a pályákon kívül, a nézők és az illetéktelen személyek 
elől elzárt területen lehet elvégezni.  

e) Az alkoholos befolyás alatt álló játékost azonnal ki kell zárni a versenyből. 
Ügyét a továbbiakban az EFB vizsgálja. 

9. Nevezés 

1. A nevezés módja 

1. Az egyes versenyekre kizárólag az MRSZ BackOffice rendszerén keresztül 
(31-es felület) lehet nevezni.  

A rendszer használatához tartozó segédlet elérhető a hunvolley.info honlapon 
(Dokumentumok/BackOffice felület használat segédletei/XIV. Strandröplabda online nevezés, 
sportorvosi engedélyek feltöltése című dokumentum) vagy a következő linken:  
https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod=13&p_kod_ev=2019 

2. A nevezés határideje 

1. Valamennyi Mesterverseny és a Magyar Bajnoki Döntő nevezési határideje: az 
adott verseny első versenynapja előtti 14. naptári nap éjfél. 

2. A nevezési határidőt követő 1. naptári nap reggel 10.00-kor a beérkezett 
nevezéseket az MRSZ közzéteszi az adott verseny hivatalos felületén, a 
hunvolley.info oldalon. 

3. A nevezési határidőt követő 1. naptári nap éjfélig van lehetősége jelezni egy 
sportegyesületnek, ha az általa benevezett páros nem jelenik meg a honlapon. 
A jelzést e-mailben kell megküldeni a Strandröplabda Iroda részére.  

4. Nevezési határidők összefoglaló táblázata: 
 

Verseny Időpont Nevezési határidő 

I. Mesterverseny 2020. júl. 31. – aug. 2. 2020. július 17. 

II. Mesterverseny 2020. aug. 14-16. 2020. július 31. 

Magyar Bajnok Döntő 2020. aug. 28-30. 2020. augusztus 14. 

 

https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod=13&p_kod_ev=2019
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3. Késedelmes nevezés  

1. A nevezési határidőt követő 2., 3., és 4. naptári nap éjfélig van lehetősége a 
sportegyesületnek a késedelmes nevezés lehetőségével élni, ha elmulasztotta 
a nevezési határidőt.  

2. Ebben az esetben a nevezési díjon felül a sportegyesület a Díjfizetési 
táblázatban meghatározott késedelmes nevezési díjat is köteles befizetni.  

3. A nevezési határidőt követő 5. naptól a nevezésre nincs lehetőség. 

4. Nevezési díj 

1. A nevezési díj összege: Az MRSZ Díjfizetési táblázatában meghatározott 
összeg. 

2. A nevezési díj befizetése: A nevezési díjat a benevezett játékos 
sportegyesülete köteles befizetni az MRSZ által kiállított számla alapján. 

5. A nevezés módosításának lehetőségei (párcsere, sérülés, 
visszalépés) 

1. A nevezési határidő előtt a benevezett páros/párosok összeállítása 
módosítható a BackOffice rendszerben. 

2. A nevezési határidő lejárta után a páros összeállítása kizárólag egészségügyi 
okból módosítható (sérülés, megbetegedés), legkésőbb az adott verseny első 
versenynapja előtti 7. naptári napig. 
a) Ebben az esetben a játékost benevező sportegyesület képviselője/MRSZ 

kapcsolattartója írásbeli kérvényben köteles kezdeményezni a páros 
összeállításának módosítását a Strandröplabda Irodánál. 

b) A kérvényhez kötelező csatolni a megfelelő orvosi igazolást.  
3. Az adott verseny első versenynapja előtti 7. naptári napot követően a páros 

összeállítása nem módosítható.  
4. Ha egészségügyi okból a páros várhatóan nem fog tudni teljes létszámban 

megjelenni a versenyen, akkor az érintett játékos(ok) sportegyesülete köteles 
haladéktalanul írásban jelezni a páros visszalépését a versenytől és az 
egészségügyi okot orvosi igazolással igazolni. Az így megüresedő hely a 
várólistáról kerül feltöltésre.  

5. A nevezési határidőig bármikor joga van a párosoknak a nevezést visszavonni, 
a versenytől visszalépni.  

6. A nevezési határidőt követően a visszalépés kizárólag egészségügyi okból 
lehetséges.  

7. Ha egy páros vagy játékos előzetes értesítés nélkül nem jelenik meg a kiírt 
mérkőzésén vagy a versenyen, amelyre benevezett, akkor a 
sportegyesületének büntetése: a Díjfizetési táblában szereplő összeg (kivéve 
a vis maior esetét). 

8. Visszalépés esetén a megüresedő hely a várólistáról kerül feltöltésre.  

10. Összesített Egyéni Ranglista (továbbiakban: ranglista) 
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1. A ranglista jellege 

1. Valamennyi játékos, aki az MRSZ Ranglista-rendszerében meghatározott 
versenyek valamelyikén részt vesz, a versenyen elért helyezése szerint 
ranglistapontokat kap.  

2. A ranglistapontok egyéniek és a játékoshoz tartoznak, átigazolás esetén nem 
változnak.  

3. A játékosok által szerzett ranglistapontokat az MRSZ BackOffice felületén lehet 
megtekinteni az alábbi linken:  
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/500/103/p_103.asp 

2. A ranglista célja 

1. A ranglista célja, hogy a lehető leginkább tükrözze az erőviszonyokat, a 
játékosok egymáshoz viszonyított sorrendjét.  

2. A ranglista az alapja a Mesterversenyekre és a Magyar Bajnoki Döntőre 
meghatározott lebonyolítási rendszer során alkalmazott kiemelésnek és a 
versenyre történő kvalifikációnak. 

3. A ranglistapont-számítás módja: 

1. A ranglista meghatározása (a nemzetközi trendnek megfelelően) időhöz kötött 
az alábbiak szerint: 
a) A ranglista minden héten hétfőn frissül, úgy, hogy a ranglistába bekerülnek 

az előző héten lejátszott versenyek eredményei, az egy évvel korábbi 
eredmények pedig kiesnek.  

b) Ranglistapontot az év során valamennyi, az MRSZ által pontszerző 
versenyként meghatározott versenyen lehet szerezni. A 2020-as szezon 
során ranglistapontot a következő versenyeken lehet szerezni: 
Strandröplabda Magyar Bajnokság Mesterversenyei és Döntője, felnőtt „A” 
és felnőtt „B” kategóriás versenyek, 5 valamint 4 csillagos utánpótlás 
versenyek, továbbá az FIVB, a CEV, a MEVZA, a FISU és az EUSA által 
kiírt nemzetközi ranglistapont-szerző felnőtt és utánpótlás versenyek. 

2. A ranglista nemenként (férfi, női) külön kerül meghatározásra. 
3. A ranglista korosztályonként külön kerül meghatározásra, az alábbiak szerint: 

a) Egy adott korosztály versenyén szerzett pontokat az adott korosztálynál és 
az annál fiatalabb korosztályok ranglistájának esetében kell figyelembe 
venni.  

b) Egy adott korosztály versenyén szerzett pontokat nem lehet figyelembe 
venni az adott korosztálynál idősebb korosztály ranglistájának esetében.  

• Példa 1: egy felnőtt versenyen szerzett pontokat figyelembe kell venni 
valamennyi utánpótlás korosztály (U22, U20, U18, U16, U14) 
ranglistájának esetében.  

• Példa 2: egy U18 korosztályú versenyen szerzett pontokat figyelembe kell 
venni az U18, valamint az annál fiatalabb korosztályok (U16, U14) 
ranglistája esetében, de NEM lehet beleszámítani az idősebb 
korosztályok (U20, U22, felnőtt) esetében.  

c) Az utánpótlás EB-n és VB-n szerzett pontok kivételek. Az ilyen versenyeken 
szerzett pontok az adott korosztályba, valamint a felnőtt ranglistába is 
beleszámítanak. 

11. Lebonyolítás 

https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/500/103/p_103.asp
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1. Mesterversenyek 

1. Valamennyi Mesterverseny Főtáblából valamint selejtezőből áll (ha 
szükséges). 

2. A Főtáblán legfeljebb 16 páros vehet részt. 
3. A Főtábla lebonyolítási módja: 16 csapatos „Modified Pool Play” rendszerű 

lebonyolítás (sémáját a Versenykiírás melléklete tartalmazza). 
4. Ha a versenyre 16-nál több páros nevez, akkor az alábbiak szerint kell eljárni:  

a) A párosok tagjainak összeadott ranglistapontjai alapján az első 12 párost 
automatikusan a Főtáblára kell besorolni. 

b) A fennmaradó legfeljebb 4 db Főtáblás helyért selejtezőt kell tartani.  
c) A selejtező lebonyolítási módja: legfeljebb 16 csapatos, egyenes kieséses 

rendszer, melyet a legjobb 4 csapat megállapításáig kell lebonyolítani. Az 
egyenes kieséses tábla összeállítása során a ranglistapontok szerint kell a 
kiemelést meghatározni. 

d) A selejtezőből a Főtáblára jutó legfeljebb 4 páros Főtáblán betöltött 
kiemelését a ranglistapontjaik szerint kell meghatározni. 

e) A játékosok ranglistapontjainak meghatározásához a verseny első 
versenynapja előtti 4. napon aktuális pontszámot kell figyelembe venni. 

• Példa: a 2020. július 31-én kezdődő I. Mesterverseny esetében a július 
27-i ranglista szerint kell a pontokat meghatározni.  

5. Ha valamely párosok összeadott ranglistapontjai azonosak, akkor a 
sorrendjüket sorsolással kell eldönteni a verseny előtti hétfőn 12.00-kor az 
MRSZ hivatalos helyiségében.  

6. Fentieknek megfelelően valamennyi Mesterversenyen legfeljebb 28 páros 
vehet részt.  

7. A részletes lebonyolítást a verseny 1. versenynapja előtti 3. naptári nap 12.00-
ig meg kell határozni. Az elkészült lebonyolítást az MRSZ a hivatalos honlapján 
teszi közzé.  

2. Magyar Bajnoki Döntő 

1. A Magyar Bajnoki Döntő Főtáblából, valamint selejtezőből áll (ha szükséges). 
2. A Főtáblán legfeljebb 16 páros vehet részt.  
3. A Főtábla lebonyolítási módja: 16 csapatos, „Modified Pool Play” rendszerű 

lebonyolítás. 
4. Ha a versenyre 16 párosnál több páros nevez, akkor az alábbiak szerint kell 

eljárni: 
a) A párosok tagjainak összeadott ranglistapontjai alapján az első 16 párost a 

Főtáblára kell sorolni.  
b) Selejtezőt kizárólag abban az esetben kell tartani, ha az utolsó bejutó 

helyen/helyeken pontegyenlőség van. Ilyen pontegyenlőség esetén az 
alábbiak szerint kell eljárni: 
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• 2 páros esetén egyetlen mérkőzéssel kell eldönteni, hogy mely páros 
kerüljön a Főtáblára.  

• 3 páros esetén egyfordulós körmérkőzéssel kell eldönteni a Főtáblára 
bejutó párost vagy párosokat. 

• 4 vagy 4-nél több páros közötti pontegyenlőség esetén egyenes kieséses 
táblát kell alkalmazni.  

5. A Magyar Bajnoki Döntő selejtezőjét a Döntő Főtáblás mérkőzései előtti napon 
kell megtartani.  

6. A játékosok ranglistapontjainak meghatározásához a verseny első 
versenynapja előtti 4. naptári napon aktuális pontszámot kell figyelembe venni.  

• Példa: a 2020. augusztus 28-án kezdődő Magyar Bajnoki Döntő esetében 
a 2020. augusztus 24-i ranglista szerint kell a pontokat meghatározni.  

7. A részletes lebonyolítást a verseny 1. versenynapja előtti 3. naptári nap 12.00-
ig meg kell határozni. Az elkészült lebonyolítást az MRSZ a hivatalos honlapján 
teszi közzé.  

3. Időrend 

Valamennyi Mesterverseny és a Magyar Bajnoki Döntő során a lebonyolítás (mérkőzések 
sorrendjének, kezdetének, pályabeosztásának, stb.) meghatározásakor a következő 
irányelveket kell alkalmazni:  

1. Selejtező 
a) A selejtező mérkőzéseket a versenyek első kijelölt versenynapján kell 

megtartani.  
b) A selejtezők során a mérkőzések legkorábban 9.00-kor kezdődhetnek.  

2. Főtábla 
a) A Főtáblás mérkőzéseket a verseny második kijelölt versenynapján kell 

megkezdeni. 
b) A Főtáblás mérkőzések legkorábban 9.00-kor kezdődhetnek.  
c) A Főtáblás mérkőzések első napján a mérkőzéseket a legjobb 4 páros 

megállapításáig (negyeddöntők lejátszása) kell lebonyolítani.  
d) A Főtáblás mérkőzések második napján az elődöntőket és a helyosztókat 

kell lejátszani. 
3. Regisztráció 

a) A regisztráció során a verseny strandröplabda ellenőre ellenőrzi, hogy a 
játékosok megfelelnek-e a részvételi feltételeknek és a Versenykiírásban 
foglalt további előírásoknak.  

b) Valamennyi versenynapon legkorábban 8.00-tól lehet regisztrálni.  
c) Valamennyi páros köteles valamennyi versenynapján az első mérkőzése 

előtt legkésőbb 30 perccel regisztrálni.  

12. A helyezettek díjazása 

Valamennyi Mesterversenyen valamint a Magyar Bajnoki Döntőn: 
1. Az 1-3. helyezett férfi és női páros serleg díjazásban részesül, játékosonként.  
2. Valamennyi Mesterversenyen és a Magyar Bajnoki Döntőn az előre 

meghatározott helyezést elérő játékosok pénzdíjban részesülnek. 
3. A győztesek és a helyezettek a szponzori, támogatói felajánlásoktól függően 

további díjakat, különdíjakat, illetve tárgyjutalmakat is kaphatnak. 

13. Eredményhirdetés 
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1. Valamennyi Mesterverseny valamint a Magyar Bajnoki Döntő helyosztó 
mérkőzéseit követő eredményhirdetésen az 1-4. helyezett párosok játékosai 
kötelesek egységes mezben megjelenni.  

2. Ha valamely páros nem jelenik meg az eredményhirdetésen, vagy öltözete nem 
a fenti előírásnak megfelelő, akkor a játékos(ok) sportszervezete a Díjfizetési 
táblázat szerinti büntetés befizetésére kötelezett. 

14. A mérkőzés folyamán szankcionált csapattag elleni eljárás 

1. A mérkőzés folyamán „büntetés” szankcióban részesülő csapattag után 
esetenként a szankcionált csapattag sportszervezetének büntetése a 
Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott összeg. 

2. A mérkőzés folyamán „kiállítás” szankcióban részesülő csapattag után 
esetenként a szankcionált csapattag sportszervezetének büntetése a 
Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott összeg.  

3. A mérkőzés folyamán „kizárás” szankcióban részesülő csapattag után 
esetenként a szankcionált csapattag sportszervezetének büntetése a 
Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott összeg. 

4. A mérkőzés során „kizárás” szankcióval büntetett csapattagnak a verseny 
területét el kell hagynia, a verseny további mérkőzésein semmilyen 
minőségben nem szerepelhet, valamint a csapattag Strandröplabda 
Versenyzési Engedélyét a Strandröplabda Iroda azonnali hatállyal felfüggeszti 
a jogerős fegyelmi határozatig. Továbbiakban ügyét az EFB tárgyalja. 

5. A fegyelmi tárgyalásra az EFB által meghatározott időpontban, az MRSZ 
Fegyelmi szabályzatának rendelkezései alapján kerül sor. 

15. Óvás 

1. Óvni kizárólag akkor lehet, ha a mérkőzés folyamán az óvni szándékozó csapat 
csapatkapitánya az óvást képező esettel kapcsolatban azonnal jelezte 
tiltakozási szándékát a játékvezetőnél és ezt a mérkőzés végén a 
jegyzőkönyvben is megerősítette. Az óvást a mérkőzést követően azonnal, 
szóban be kell jelenteni a mérkőzés I. számú játékvezetőjénél valamint a 
Versenyigazgatónál, és írásban legkésőbb a jegyzőkönyv lezárását követő 1 
órán belül, az óvási díj egyidejű letétbe helyezésével a Versenybizottságnak 
kell benyújtani. 

2. A Versenybizottság az óvást azonnal megtárgyalja és döntésükről az 
érdekelteket tájékoztatja, valamint azt a jegyzőkönyvre rávezeti. 

3. A mérkőzéssel kapcsolatos óvás alapját többek között az alábbi esetek 
valamelyike képezheti: 
a) A mérkőzésen a játékvezetők a hivatalos játékszabályokat tévesen 

értelmezték vagy alkalmazták, vagy a döntéseik szabályok szerinti 
következményeit nem érvényesítették. Ilyen lehet többek között:  
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• a jegyzőkönyv alapján bizonyíthatóan elmaradt a pont az ellenfél javára 
a „Büntetés” szankciót követően 

• a jegyzőkönyv alapján bizonyíthatóan egy csapattagot többször 
szankcionáltak sárga lapos figyelmeztetéssel sportszerűtlen 
magatartásért, stb.  

• Pontszámolási hiba (fel nem fedezett és javított hiba a mérkőzés 
eredményében)  

• A mérkőzés feltételeire vonatkozó külső körülmény, technikai hiba 
(világítással, a pálya állapotával stb. kapcsolatos hiányosságok, 
problémák) 

4. NEM képezhetik óvás alapját a sportszakmai jellegű technikai hibák 
(labdaérintés, sánc, kint-bent labda, hálóérintés stb.), amelyeket a játékvezető 
esetlegesen tévesen ítél meg 

5. Óvási díj: a Díjfizetési táblázat mellékletében szereplő összeg. Az óvási díj a 
párosra kerül kiszabásra, ennek megfelelően, ha a páros játékosai két külön 
sportegyesület sportolói, akkor az óvási díjat fele-fele arányban kötelesek 
befizetni. 

6. Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 
7. A Versenybizottságnak az óvás tárgyában hozott határozatával szemben 

további jogorvoslatnak helye nincs. 

16. Dopping 

1. Az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül 
doppingellenőrzést végeztessen.  

2. Valamennyi játékos köteles a doppingellenőrzésnek fegyelmi felelősség terhe 
mellett alávetni magát.  

3. A Magyar Antidopping Csoportnak jogában áll az év folyamán akár 
versenyeken, akár felkészülési időszakban az ország egész területén 
doppingellenőrzéseket végrehajtania.  

4. Minden egyéb kérdésben az MRSZ Doppingellenes Szabályzata érvényes. 

17. Költségek 

1. A versenysorozatban való részvétellel kapcsolatban a Díjfizetési táblázatban 
szereplő költségek (átigazolási és leigazolási díjak, versenyzési engedély díja, 
nevezési díj, stb.) terhelik a játékosok sportszervezetét.  

2. A játékosok az utazási, szállás és étkezési költségeiket saját maguk viselik. 
3. A versenyek szervezési és lebonyolítási költségei a Szervezőt terhelik. 

18. Játékszabályok és felépülési idő 
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1. Játékszabályok, játékvezetés 

1. A versenysorozaton a Strandröplabdázás Hivatalos Játékszabályai 2017-2020 
érvényesek. A szabályok és a versenykiírásban rögzítettek betartását a 
versenyre történő nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik. 

2. A szabálykönyv és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el: 
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=1
5 

3. A mérkőzéseket a Rendező által biztosított mérkőzéslabdával (MIKASA VLS 
300) kell lejátszani. Bemelegítő labdá(k)ról a játékosok maguk kötelesek 
gondoskodni. 

4. A Mesterversenyek és a Döntő mérkőzésein az MRSZ egyszerűsített 
strandröplabda jegyzőkönyvét kell használni. A helyosztó mérkőzéseken (3. 
helyért, 1. helyért) az FIVB nemzetközi jegyzőkönyvét kell alkalmazni.  

5. A selejtező mérkőzéseken csak I. játékvezető működik.  
6. A Főtáblás mérkőzéseken I. és II. játékvezető működik. 
7. A helyosztó mérkőzéseken (1. helyért, 3. helyért) I. és II. játékvezető, valamint 

2-2 fő vonalbíró működik, akiket a versenyen közreműködő játékvezetők közül 
kell kijelölni.  

8. A versenysorozat mérkőzéseire az MRSZ JB küld játékvezetőket. 

2. Felépülési idő 

1. Felépülési idő kérésére egy játékosnak a  2020. évi Strandröplabda Magyar 
Bajnokság és Utánpótlás Magyar Bajnokság során (Felnőtt Mesterversenyek, 
5*-os Utánpótlás Magyar Bajnoki fordulók, döntők) 2 alkalommal van 
lehetősége.  

2. A felépülési idők nyilvántartása és összegzése során figyelmen kívül kell hagyni 
azokat az eseteket, amikor a felépülési időt a játékos egy vérzéses vagy 
traumatikus sérülés miatt kérte. Ezeket az eseteket a verseny hivatalos 
orvosának kell igazolnia a mérkőzés jegyzőkönyvének „Megjegyzés” 
rovatában. 

3. Minden további felépülési idő igénybevétele után a játékos sportszervezete a 
Díjfizetési táblában meghatározott díjat köteles fizetni az MRSZ részére.  

4. A felépülési időkkel kapcsolatos további eljárásokra az FIVB Refereeing 
Guidelines and Instructions 2019 dokumentumának ide vonatkozó előírásai az 
irányadók.  

19. Egyebek 

1. A játékosok önmagukat képviselik, ezért saját nevükön szerepelnek. A 
hivatalos megnevezése a párosoknak: „vezetéknév” (I. játékos) – „vezetéknév” 
(II. játékos). 

2. A játékosok versenyruházatára az alábbi előírások vonatkoznak:  
a) A játékosoknak egységes színű és szabású, számozott alsó és felső 

versenyruházatot kell viselniük (a számozás csak a felső elején kötelező). 
A játékosok kötelesek gondoskodni saját, megfelelő versenyruházatukról. 

b) Amennyiben a játékosoknak a Szervező biztosított versenymezt, úgy azt 
kell viselniük a mérkőzések, az eredményhirdetés, és az interjúk alatt.  

c) Aláöltözők viselése megengedett, de ezek használata esetén az aláöltözők 
a páros mindkét tagján egységes színű és szabású kell legyen. Ettől eltérni 

https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15


 A 2020. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság Versenykiírása  

13/16 

csak egészségügyi okból, orvosi igazolás bemutatása vagy a 
Versenyigazgató engedélye esetén lehetséges  

d) A mezekre vonatkozó előírások megsértése esetén a játékos(ok) 
sportszervezete a Díjfizetési táblában szereplő összeg befizetésére 
kötelezett. 

3. A játékosoknak a sportról szóló 2012. évi törvény alapján a 
sporttevékenységéhez kapcsolódóan élet-, sport- és balesetbiztosítással kell 
rendelkeznie a versenysorozat ideje alatt. A biztosítás megkötéséről a 
játékosoknak saját maguknak kell gondoskodniuk.  

4. A versenysorozat minden versenynapján a Szervező köteles orvosi felügyeletet 
biztosítani. 

5. A párosokra várakozási idő nincs. Ha egy páros nincs a pályánál az előírt 
időpontban, akkor ki nem állónak kell tekinteni, a mérkőzést elveszíti és a 
mérkőzést 2:0 (21:0; 21:0) játszma és pontaránnyal az ellenfél javára kell írni. 

6. A versenysorozat valamennyi eseményén a Szervező köteles maradéktalanul 
betartani az MRSZ járványügyi előírásait a strandröplabda tornák 
szervezésére, rendezésére vonatkozóan, az MRSZ Elnökségének 231/2020. 
évi határozatának megfelelően. A vonatkozó előírások és tájékoztatók az alábbi 
linken érhetők el: 
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=10 

 

Az MRSZ fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, amelyekről megfelelő  időpontban az 
érintetteket tájékoztatja. 

 

  

https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=10
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=10
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1. melléklet Ranglista ponttáblázat 
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2. melléklet 16 csapatos Modified Pool Play rendszerű lebonyolítás 

Csoportok beosztása 

„A” csoport „B” csoport „C” csoport „D” csoport 

1. kiemelt (#1) 2. kiemelt (#2) 3. kiemelt (#3) 4. kiemelt (#4) 

8. kiemelt (#8) 7. kiemelt (#7) 6. kiemelt (#6) 5. kiemelt (#5) 

9. kiemelt (#9) 10. kiemelt (#10) 11. kiemelt (#11) 12. kiemelt (#12) 

16. kiemelt (#16) 15. kiemelt (#15) 14. kiemelt (#14) 13. kiemelt (#13) 

 

Csoportmérkőzések 

„A” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M1 #1 vs  #16 

M2 #8 vs #9 

M3 M1 győztese vs M2 győztese 

M4 M1 vesztese vs M2 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása:  
A1: M3 győztese; A2: M3 vesztese; A3: M4 győztese; A4: M4 vesztese 
 

„B” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M5 #2 vs  #15 

M6 #7 vs #10 

M7 M5 győztese vs M6 győztese 

M8 M5 vesztese vs M6 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
B1: M7 győztese; B2: M7 vesztese; B3: M8 győztese; B4: M8 vesztese 
 

„C” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M9 #3 vs  #14 

M10 #6 vs #11 

M11 M9 győztese vs M10 győztese 

M12 M9 vesztese vs M10 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
C1: M11 győztese; C2: M11 vesztese; C3: M12 győztese; C4: M12 vesztese 
 

„D” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M13 #4 vs  #1 

M14 #5 vs #12 

M15 M13 győztese vs M14 győztese 

M16 M13 vesztese vs M14 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
D1: M15 győztese; D2: M15 vesztese; D3: M16 győztese; D4: M16 vesztese 
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1. keresztjáték 
mérkőzései 

M17 C2 vs D3 

M18 B2 vs C3 

M19 A2 vs B3 

M20 D2 vs A3 

 

2. keresztjáték mérkőzései 
(negyeddöntő) 

M21 A1 vs M20 győztese 

M22 B1 vs M19 győztese 

M23 C1 vs M18 győztese 

M24 D1 vs M17 győztese 

 

Elődöntő 

M25 M21 győztese vs M24 győztese 

M26 M22 győztese vs M23 győztese 

 

Helyosztók 

M27  
(3. helyért) 

M25 vesztese vs M26 vesztese  

M28 
(1. helyért) 

M25 győztese vs M26 győztese 

 

A torna végeredményének megállapítása 

1. M28 győztese 

2. M28 vesztese 

3. M27 győztese 

4. M27 vesztese 

5-8. M21-M24 vesztese 

9-12. M17-M20 vesztese 

13-16. A4, B4, C4, D4 

 


