
Az MRSZ Strand-, Hó- és Szabadidős Röplabda Bizottsága által elfogadott 

szabályrendszer  

A StartUP 4*-os versenyek létszámkorlátjának túllépése esetén alkalmazandó 

eljárásról  

Előzmény 

1. Várhatóan több, MRSZ tagszervezetek által rendezett versenyen is limitálva lesz az 

indulók létszáma a versenyek lebonyolíthatósága érdekében. 

2. Eddig nem volt szabályozva, hogy ilyen létszámkorlát esetén milyen szempontok, 

szabályok szerint kelljen eljárni. A „gyakorlat” többnyire az volt, hogy a nevezések 

beérkezésének sorrendjében kerültek „feltöltésre” a meghatározott számú helyek.  

3. A jelenlegi és a várható „nevezői roham” mellett szükség van ennek a kérdésnek a 

szabályozására. 

 

 

Egy StartUP 4*-os verseny esetén alkalmazandó eljárás 

1. A Rendező jogosult a verseny lebonyolíthatósága érdekében korlátozni a versenyen 

induló párosok számát, de köteles biztosítani, hogy a versenyen legalább 12 páros 

indulhasson.  

2. Ha a Rendező korlátozza az indulók számát, akkor a nevezéseket legkésőbb a verseny 

előtti 7. napon le kell zárni (nevezési határidő).  

3. A létszám korlátozását a verseny Versenykiírásában kötelező rögzíteni.  

4. Ha a versenyre benevezett párosok száma meghaladja a Rendező által meghatározott 

korlátozást, akkor a verseny szintjének megfelelő eljárást kell alkalmazni annak 

megállapítására, hogy a benevezett párosok közül mely párosok jutnak be a versenyre.  

5. Ha a versenyre benevezett párosok száma nem haladja meg a Rendező által 

meghatározott korlátozást, akkor minden benevezett páros részt vehet a versenyen.  

6. Az egyesületi hovatartozást illetően „vegyes” összetételű párosokat az alábbi kvóták 

szempontjából egyesületenként 0,5-0,5 kvótának kell tekinteni.  

 

Ha egy StartUP 4*-os versenyre a meghatározottnál több páros nevez, akkor a bejutó helyeket 

az alábbi sorrendben kell meghatározni. 

1. Az adott versenyt rendező sportegyesület legalább kettő párost, de legfeljebb a 

létszámkorlátozás 25%-ának megfelelő párost indíthat „rendezői jogon”. A rendező 

egyesület ennél több párost is benevezhet. Ebben az esetben a legtöbb ranglistaponttal 

rendelkező párosai juthatnak be „rendezői jogon”. A további párosai csak akkor 

juthatnak be, ha ehhez elegendő ranglistaponttal rendelkeznek.  

Értelmezés, példák: 12 csapatos limit esetén a rendező részére legfeljebb 3 páros 

indulása biztosítható ezen a módon. 18 csapatos limit esetén legfeljebb 4 párost 

indíthat így a rendező. 

2. Egyesületenként egy páros részére biztosítani kell egy bejutó helyet azon egyesületek 

számára, amelyek az adott szezon során korábban rendeztek ugyanazon 

korosztály és nem számára legalább egy 4*-os versenyt, vagy erre vonatkozó 

rendezési szándékukat a nevezési határidőig az erre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően bejelentették. Ha egy ilyen „korábbi/későbbi” rendező egyesület több 

párost nevez a versenyre, akkor a legtöbb ranglistaponttal rendelkező párosának kell 

kapnia az ilyen jogon biztosított bejutási helyet. Az adott verseny rendezéséért és az 

esetleges korábbi rendezésért járó helyek nem összevonhatók.  



Értelmezés, példa: ha egy U22 4*-os fiú versenyre 8 egyesület nevez és ebből a 8 

egyesületből 2 korábban rendezett már U22 4*-os fiú versenyt, további 1 pedig a 

nevezési határidő lejárta előtt szabályosan bejelentette az ilyen versenyre vonatkozó 

rendezési szándékát, akkor ezen 3 egyesület 1-1 párosa részére biztosítani kell 3 

„egyéb rendezői” helyet. 

3. A fennmaradó helyekre a párosokat a ranglistapontjaik szerint kell besorolni. A 

ranglistapontok vizsgálatakor minden esetben a verseny előtti 4. naptári napon 

érvényes ranglistát kell figyelembe venni.  

Indoklás 

1. Ranglistapont-szerző versenyen nem elfogadható a nevezés ideje alapján eldönteni, 

hogy ki jusson be egy versenyre. Az ilyen versenyek az országos döntők kvalifikációs 

versenyei. Az országos döntőkbe való bejutás NEM múlhat azon, hogy melyik 

sportszervezet ügyintézője látja meg előbb, hogy egy verseny megjelenik a 

BackOffice-ban.  

2. Ennek a kérdésnek az eldöntését a verseny jelentősége miatt nem lehet a versenyt 

rendező egyesületekre hagyni. Egységes, kiszámítható, a lehetőségekhez mérten a 

lehető legigazságosabb megoldásra van szükség, mely figyelembe veszi mind a 

rendező jogos érdekeit, mind a résztvevő egyesületek, párosok érdekeit, mind a 

ranglista jellegéből fakadó sportszakmai szempontokat.  

3. A korábban/később versenyt rendező egyesület számára biztosított hellyel egy, a 

nemzetközi színtéren már jól bevált módszer kerül meghonosításra. Ennek célja, hogy 

az egyesületeket ez is motiválja a versenyrendezésre, méghozzá lehetőleg több 

korosztály és nem számára.  

4. Tekintettel arra, hogy ezek a versenyek a döntőkre való kvalifikációra is szolgálnak, 

ezért a fentieken túl minden további bejutó párost a ranglista szerint kell 

meghatározni, ezzel biztosítva, hogy a lehető legjobb párosok kerülnek be a versenyre.  


