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1. Sportági és szakmai tervek
1.1. A szövetség 2020. évre tervezett szakmai programja
➢

A versenysport területén:

•
o

A Magyar Röplabda Szövetség által kiírt bajnokságok és kupák
Felnőtt NB I, NB II, Magyar Kupa, NB I és NB II junior bajnokság, Országos Ifjúsági Kupa,
Országos Serdülő Bajnokság, Országos Gyermek Bajnokság, Országos Mini Kupa, Országos
Mini Bajnokság- kiírása és lebonyolítása

•

Felnőtt Válogatottak:
Felnőtt Női Válogatott – Arany Európa Liga csoportmérkőzések
2020. május 23. – június 14 között
Ellenfelek – Bulgária, Fehéroroszország, Franciaország

o

Felnőtt női és Férfi Válogatott – Európa Bajnoki Selejtező torna

o

-

2020. augusztus 15 – szeptember 6 között

-

Női ellenfelek: Dánia, Franciaország, Izrael

-

Férfi ellenfelek: Fehéroroszország, Norvégia, Portugália

•

Utánpótlás Válogatottak:

o

U17-es és U19-es lány Európa bajnoki selejtező és döntő
-

Selejtezők 2020. április és július

-

Döntők 2020 augusztus

U18-as és U20-as fiú Európa bajnoki selejtező

o

-

Selejtezők 2020. április és július

-

Döntők 2020 augusztus

• Strandröplabdázás:
o A Magyar Röplabda Szövetség által kiírt bajnokságok és kupák (felnőtt OB, U18, U16, U14)
kiírása és lebonyolítása magas minőségi színvonalon, show - fesztivál jelleggel.
o Nemzetközi porondon résztvevő párosok versenyeztetésének támogatása, valamint eseti
jelleggel felnőtt párosok „Challanger” ill. „Satelit” versenyeken való indulásának anyagi,
adminisztratív, eszközbeli támogatása, MEVZA versenyeken indulás
➢ Az utánpótlás-nevelés területén:
•

Teremröplabdázás:

Tömegesítés terén el kell érni 2020-ban, hogy a regisztrált versenyzői létszám tovább növekedjen
és elérjük a Magyar Röplabda Szövetség által elkészített sportágfejlesztési programban
meghatározott 19.000-es létszámot. A tervezett létszámnövekedést a korábbi évekhez hasonlóan,
főleg regionális és iskolai versenyek bevonásával szeretnénk elérni, melynek kiemelt projektje az
idei évben lejáró Vollé! Röpsuli 2020 iskolai program. A program az év végezetével áll le teljesen,
hiszen sikeres programként célunk, hogy tovább fejlesztve egy másik középtávú projekt
alapjaként szolgáljon és segítse az elkövetkezendő idők fejlesztéseit, sikereit.
Komplex utánpótlás- fejlesztési program folytatása. A Magyar Röplabda Szövetség célja, hogy a
versenysport mellett az utánpótlás nevelést kellő odafigyeléssel támogassa, így a sportág
jövőjének a biztosítása, a sportág tömegbázisának szélesítésével hosszútávon kedvező hatással
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lesz a sportág fejlődésére, működésére, eredményeire. Az MRSZ továbbiakban is törekszik arra,
hogy létrehozzon - állami támogatással is támogatott – röplabdás akadémiákat. Egyik kiemelt
projektként idei évben a BRSE Röplabda Akadémia megvalósulásának közreműködésében
veszünk részt, amely kiváló példakén szolgálhat a jövőben megalakuló akadémiák tervezésénél,
megvalósításánál. A
MDSZ – MRSZ együttműködés
A Magyar Diáksport Szövetséggel karöltve tűztük ki célul, hogy fokozatosan alakítjuk ki a
röplabda oktatás megfelelő elméleti hátterét. A hároméves megállapodás értelmében egyrészt
ezer pedagógus képzése történik meg, másrészt az általános iskolai oktatásba akkreditálják a
röplabdát. A cél, hogy a sportágat a legkisebbekkel is megismertessük, valamint biztosítsuk az
ehhez szükséges szakmai hátteret az általános iskolákban. A képzések 2018. szeptemberében
indultak. A folyamat következő állomása a Közép-magyarországi régió területére kiterjedő
pedagógus-továbbképzés.
A legkisebb korosztályok integrálása a versenyendszerbe
A mini röplabdázás országos szintű elterjesztésének folytatása és annak koordinálása az Országos
Mini Bajnokság és Országos Mini Kupa versenyrendszerein keresztül. A röplabdázás harmadik
éve szerepel a kiemelt csapatsportágak között, amely számos változást eredményezett utánpótlás
bajnokságainkban. Legnagyobb különbség a legkisebb korosztályok csapatlétszámaiban
figyelhettük meg. Tavalyi évben drasztikusan megnőtt a résztvevő csapatok száma, ezzel a
munkafolyamataink is kibővültek. Ez a fejlődés mindenképpen hasznos a sportágunk
fejlődésében. A tavalyi évtől kezdődően szövetségünk arra törekszik, hogy a nagy létszámú
csapatnevezéseket a lehető legjobban koordinálja le és minőségi versenyeztetést biztosítson a
legfiatalabb korosztály számára is.
A Magyar Röplabda Szövetség versenykiírásában meglévő, egymásra épülő korosztályos
versenyek:
Országos Mini Kupa – 4 korosztály, 2 nem
o
Manó: 2-2 elleni játék (8-10 évesek)
o
Szupermini: 3-3 elleni játék (10-11 évesek)
o
Mini: 4-4 elleni játék (12-13 évesek)
Csak döntő esemény a nevezők számának figyelembevételével lebonyolítva később:
o
Országos Mini Bajnokság
o
Tornarendszerben bonyolított alapszakasz (4 torna), 6 csapatos döntő
Felső korosztályokban három osztályba soroljuk a nevezett csapatokat, így elősegítve a
kiegyenlített mérkőzéseket és a játékosok, csapatok megterhelését.
•

Strandröplabdázás:

Kulcsfontosságú a sportág szempontjából, hogy a strandröplabda sportág megjelenhessen a Sport
XXI, valamint a Héraklész Bajnok és Csillag Programokban.
A legkiválóbb fiatal strandröplabdázóink kiemelt utánpótlás-nevelési programba való
beemelésének elindítása, a fiatalok nemzetközi porondon való szereplésének elősegítése. Az
utánpótlás bajnokság versenyrendszerének továbbfejlesztése, a korosztályos bajnokságok
regionális alapokra helyezése, a többszintű utánpótlás versenyrendszer kialakítása.
Korosztályonként min. 3 verseny, strukturált, felmenő rendszerben.
Magyar korosztályos versenyrendszer összehangolása a CEV és az FIVB korosztály
besorolásaival. (CEV korosztályok: U18/20/22, FIVB korosztályok: U19/21/23)
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➢ Az iskola-, diák- és egyetemi sport területén:
•

Teremröplabdázás:

Tovább kell növelni a már meglévő bázist általános tagozatos kortól egészen a felsőoktatási
hallgatókig. A cél elérése érdekében segítenünk kell a pedagógusok munkáját szakmai
anyagokkal, tárgyi és anyagi támogatással, megfelelő versenyeztetéssel. Továbbra is segítenünk
kell az intézményeket, hogy a röplabdázáshoz szükséges eszközök, sportszerek rendelkezésükre
álljanak. Az utánpótlás bővítésének érdekében fontos a kapcsolat a Diáksport Szövetséggel annak
érdekében, hogy az általános- és középiskolai versenyrendszerben minél több iskola vegyen részt.
A Röpsuli Program és az amatőr diákolimpiai versenyrendszer kiválóan egészíti ki egymást annak
érdekében, hogy a nem igazolt röplabdázókat a lehető legjobb feltételek mellett versenyeztessük.
Fontos, hogy a két program egymásért és nem egymás ellen dolgozik.
Tervek szerint idei évben összesen 12 Röpsuli versenyt szervezünk az országban. 6 tornát
tavasszal és 6 tornát őszi idényben.
•

Strandröplabdázás:

Korábbi évekhez hasonlóan idei évben is a MDSZ által kiírt Diákolmpiai Strandröplabda
Országos Bajnokságot a Magyar Röplabda Szövetség rendezi, melyet idei évben is nagy
érdeklődésnek örvendhet. Célunk a versenyrendszer továbbfejlesztése, személyi kifizetések,
eszköz- és sportfelszerelés, versenyszervezés és lebonyolítás.
•

Teremröplabdázás (főiskola, egyetem):

A Magyar Röplabda Szövetség tavalyi évtől megemelte az utánpótlás korú játékosok korhatárát.
Azaz U25-ös korosztályig minden játékos elszámolható a TAO támogatási rendszerben, azzal a
kikötéssel, hogy egyetemi vagy főiskolai jogviszonnyal kell rendelkezzen. Ez az elhatározás több
célt is szolgál, hiszen ezzel elősegítjük és támogatjuk játékosaink továbbtanulását és segítjük az
ezt támogató sportszervezeteket. Hosszú távon elősegítheti egy különálló kizárólag egyetemi
jogviszonnyal rendelkező játékosokból álló bajnokság elindítását is a Magyar Egyetemi és
Főiskolai Sportszövetséggel együttműködve.
•

Strandröplabdázás (főiskola, egyetem):

A Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség 2001-től rendezi meg a Strandröplabda Magyar
Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokságot. A MEFS általános versenyszabályzatából és a
sportág versenyrendszeréből adódóan nem felmenő rendszerű. A Strandröplabda MEFOB egy
önálló tornából álló verseny, amelynek lebonyolításában szervezetünk is szervesen kiveszi a
részét.
➢ A szabadidősport területén
A professzionális sport területe mellett kiemelt törekvésként a sportág tömegsport jellegének
erősítését, utánpótlás bázisunk kiszélesítését tűztük ki. Már a legfiatalabb korosztályokkal is
lehetséges megszerettetni a játékot (vagy annak könnyített változatait), így a gyerekekből a
sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek nevelhetők. Az utánpótlás-nevelés
szélesítése, fejlesztése alapvető érdekünk, hiszen ez sportágunk jövőjének záloga. Ösztönözni
lehet az idősebb generációk szabadidős röplabda-tevékenységét, a röplabda-strandröplabda
öröméért zajló programok elterjedését. Meggyőződéssel valljuk, hogy sportágunk a röplabdázás,
valamint a strandröplabdázás egy kiemelkedően hatékony eszköz, lehetőség arra, hogy a
társadalom széles rétegei (kortól, nemtől stb. függetlenül) számára szórakozást, örömet
szerezhessen. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében elsősorban pozitív hatások
érvényesülhetnek. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok bevonásával megvalósuló nevelő,
személyiségformáló, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat emeljük ki. A
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sportolás egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység, amely alternatívát kínál a fiatal
korosztályokban teret hódító káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző
fiatalokat. Biztosítja a pozitív értékek köré szerveződő közösségek létrejöttét, megerősíti,
formálja, fejleszti a már meglévő közösségeket. Lehetővé teszi a felnővő nemzedékekből, a
sikeres játékosokból, illetve az edzőkből a példaképek létrejöttét, egy sokkal erősebb érzelmi,
értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer létrejöttét. A röplabda iskolai rendszerben történő
oktatása nagyban elősegíti a kisiskolai nevelés, mindennapi testmozgásra, sportra szoktatás
minőségének emelését, fegyelmezettségre, céltudatosságra, értékteremtésre, sportosságra nevelő
hatásai könnyebbé teszik az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját is. A gazdasági hatás
rendkívül előremutató és pozitív, s leginkább az említett társadalmi hatásokra vezethetők vissza.
Az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét,
mérsékeli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó kiadásokat. Előre mutató anyagi,
gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés feltételeinek terén is, mely egy önmagát
gerjesztő folyamatként egyre több érdeklődőt, egyre több sportoló, röplabdázó fiatalt, majd
sikereik, munkájuk folyományaként mind több támogatást, ezáltal magasabb szintű munkát
eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több támogatást, a feltételek újabb jelentős javulását
eredményezheti. A képzettebb utánpótlás képzettebb felnőtt csapatokat, színvonalasabb
szórakozást generál, s ez egy önmagát hosszú távon fenntartani, fejleszteni képes sportági
rendszer alapjait is megteremti.
A röplabdázás és strandröplabdázás versenyrendszerében részt vevő hozzávetőleg 25.000
sportoló (amatőr és profi, diák-utánpótlás és felnőtt) és a velük együtt a sportág érdekkörébe
bevont szülők, szurkolók, támogatók komoly támogatottságot jelentenek számunkra. A cél,
természetesen a tömegbázis növelése, a rétegsport hatás elkerülése, s a fejlődéssel járó magasabb
színvonal és nemzetközi porondon is jegyzett eredmények elérése.
Jelentős mértékben növelni kell a röplabdázáshoz szorosan kapcsolódó szabadidős események
számát. Ehhez helyi, regionális bajnokságokat kell szervezni a megyei szövetségekkel közösen,
amely a legalacsonyabb szintű bajnokságokban a résztvevő csapatok, játékosok számának
növelését célozza meg.
A tömegesítés legalapvetőbb lehetséges területe a strandröplabda. A régiókban „strandröplabda
fesztivál” megrendezésére alkalmas strandsport központok kialakítása, felszerelése, versenyek
szervezése és az ehhez kapcsolódó média és promóciós lehetőségek kiaknázása a legfőbb
célkitűzés.
➢ A fogyatékkal élők sportja területén
Az egyik leghangsúlyosabb terület a helyzet konszolidálására a pénzügyi lehetőségek javítása, a
különböző kvalifikációs eseményeken történő elindulás lehetőségének biztosítása. Ehhez állandó
szakmai stábbal rendelkező, stabil hátteret hoztunk létre, amelynek célkitűzése, hogy minél több
fogyatékkal élőt juttassunk a sportolás lehetőségéhez. Erre az ülőröplabda, a szervátültetettek és a
siketek sportja a legalkalmasabb terület, hiszen mind önálló szervezeti háttérrel rendelkezik, akikkel
együttműködve eredményes munkát lehet végezni. A bajnokság rendszerének esetleges kibővítésével
– több játékos bevonásával – a kvalifikációs esélyek is nőhetnek. Ennek alapja egy korrekt szerződéses
együttműködés a Magyar Röplabda Szövetség és az érintett szervek között. További célunk, hogy minél
szélesebb körben népszerűsítsük a röplabda ezen változatát is és minél több ép sportolót is bevonjunk
a sportág világába.
1.2.
I.

Jelenlegi szakmai és infrastrukturális feltételekben tervezett változások:
A sportág szervezeti és irányítási rendszere
Az MRSZ gazdálkodási és támogatási rendszerének stabil működtetése a fő feladat 2020 évben.
Mind e mellett továbbra is kiemelt jelentősége lesz a „gondos” és körültekintő gazdálkodásnak,
illetve a válogatottak menedzselése mellett szeretnénk a klubok problémáit és kérdéseit
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„szolgáltató központ”-ként megválaszolni, megoldani. Ennek érdekében minden évben szakmai
fórumok
hirdetésével
igyekszünk
minél
közvetlenebb
kapcsolatot
kialakítani
tagszervezeteinkkel.
Kiemelten kívánunk foglalkozni a területi irodák, a régiós
munkafolyamatok kiszervezésével. Kivált célunk, hogy felvirágoztassuk a régiós versenyeztetést
a nagylétszámú bajnokságok minőségi megszervezésének érdekében.
A működő testületek, bizottságok működésében hatalmas változásokat eszközöltünk a korábbi
években. Célunk az informatikai háttér segítségével a munkafolyamatok hatékonyságának
javítása, illetve a pontos adminisztráció elősegítése.
A megnövekedett mérkőzés létszám következtében játékvezetői és jegyzőkönyv vezetői
humánerőforrás hiány lépett fel sportágunkban. A Játékvezetői Bizottság a probléma megoldása
érdekében kiemelt projektként kezeli ezen területek létszámfejlesztését. A legmagasabb szintű
játékvezetőinkkel megismertetjük a Videocheck rendszer működését.
Irodai, verseny, informatikai, egyéb eszközök
Asztali számítógépek, laptopok, eredeti Microsoft Windows és Microsoft Office licencekkel,
nyomtatók/lézernyomtatók/multifunkciós készülékek, egyéb irodatechnikai eszközök (lamináló,
spirálozó, lapvágó, mobilinternet) kerültek beszerzésre a korábbi időszak fejlesztéseinek
keretében. A következő időszakban is szükséges az eszközparkunk folyamatos bővítése és a
meglévő állomány frissítése.
Az előző évben beszereztük a DataVolley online eredményközlő szoftverjét és ezzel lehetőségünk
nyílt arra, hogy minden NB1-es mérkőzés online élő pontközléssel nyomon követhető legyen.
Ezzel párhuzamosan, a sportág nemzetközi fejlődési trendjeit követve, megvásároltuk a
DataProject VideoCheck rendszerét is. Idei évben továbbképzés keretein belül több személyt is
kiképzünk a rendszer használatából, hogy minél több alkalommal használni tudjuk
szolgáltatásunkat.
II.

A sportág finanszírozása területén
•

Állami források

A megnövekedett állami források kezelése továbbra is főként szövetségi feladat, s elvárás, hogy
a támogatások felhasználása magas színvonalon történjen meg. Irodánk folyamatosan fejleszti a
TAO rendszerben felmerülő munkafolyamatokat, törekedve a hiánytalan pontos adminisztrációra,
elszámolásra.
•

Önkormányzati támogatások

Az MRSZ-nek elsősorban a kommunikációban és a kapcsolatépítésben van fontos szerepe.
Szükséges olyan állandó kapcsolattartó személy kijelölése, aki a terület „gazdája”, aki rendszeres
kapcsolatot tart az önkormányzati vezetőkkel, és segíti a klubok kapcsolatrendszerének kiépítését
a helyi önkormányzatokkal.
•

Pályázati rendszerek

Két részre tagolható. A sport területén meglévő pályázatokra és a civil szféra pályázataira. Még
kiaknázatlannak tűnik a terület, főként az egyesületek részéről.
•
Szponzoráció
A válogatott eredmények és a klubcsapataink sikeres nemzetközi szereplésének, a
strandröplabdázás promóciós erejének és a tömeges gyerekrendezvények bázisának alapjára
építve ki kell dolgozni a megfelelő marketingstratégiát, mely által szponzorációs bevételek
keletkezhetnek. Nem dőlhetünk hátra, hisz az erőforrások többszörösére lenne szükség az igazán
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magas szintű sportági teljesítmények, eredmények eléréséhez és mindenképpen gondolni kell a
TAO finanszírozási rendszer utáni időszakra is.
III.

A sportági létesítmények területén
Teremröplabda infrastruktúra-fejlesztési és felújítási program
A TAO sportágfejlesztések egyik legnagyobb szelete az infrastrukturális háttér erősítése
sportágunk számára. Nagyon fontos, hogy a megnövekedett infrastrukturális fejlesztési
pályázatok elbírálásánál a lehető legjobb döntést hozzuk meg. Sajnos a beadott igények jóval
meghaladják a ténylegesen felhasználható támogatási keretet. Annak érdekében, hogy a
megfelelő helyre kerüljenek a pályázati összegek, irodánknak nagyon részletes, alapos munkát
kell végeznie. Az egyéb létesítményfejlesztési és üzemeltetési pályázatok, támogatások
kihasználásában szeretnénk érdekképviseleti szerepkörben tevékenykedni, hogy
tagszervezeteink a lehető legtöbb forrással tudjanak rendelkezni. A központi csarnok és
létesítményfejlesztés kiemelt fontosságú terület a válogatottjaink zavartalan működtetése
érdekében.
Strandröplabda
A nemzetközi trendeknek megfelelően a strandröplabda létesítményfejlesztések célja, hogy ne
csak a nyári időszakra redukálódjon a sportág. A magas színtű felkészüléshez elengedhetetlen
az, hogy a strandröplabda játékosoknak egész évben biztosítva lehessen az edzés és
versenyeztetési lehetőségek. Ennek érdekében már évek óta több projekt és vállalkozás indult,
azonban a megvalósulásuk után nem elhanyagolható ezen létesítmények fenntarthatósága. A
TAO létesítményfejlesztésben nagy arányban szerepeltek strandröplabda pálya építések.
Törekszünk arra, hogy a lehető legjobb és leghatékonyabb fejlesztések valósuljanak meg a
soron következő időszakban.

IV.

A szakember képzés területén
A már megvalósult regionális jellegű szakképzések kiemelt egyesületekhez történő
kiszervezésével hozzájárultunk ahhoz, hogy a már régebb óta tevékenykedő edzők mellett az
újonnan becsatlakozott kollégák minél több ismeretanyaggal ismerkedhessenek meg. A
képzéseket 2019-es évben a szervező egyesületre bíztuk, csupán az esemény meghirdetésében
vettünk részt. Továbbiakban az MRSZ minden szakmai napot felügyelni fog, hogy az ott
elhangzottak megfeleljenek a kívánt szintnek. Ennek érdekében ehhez kidolgozzuk a
megfelelő munkafolyamatot. Cél a továbbképzések lehető legmagasabb színvonal történő
megvalósítása.
Folytatjuk és megsokszorozzuk az MRSZ által szervezett szakmai napok és továbbképzések
számát. Az éves kötelező edzőtovábbképzéseken túl többnapos szakmai programok
szervezését tervezzük. Megvalósításában a korábban szervezett FIVB képzések tapasztalatait
vesszük alapul.
A strandröplabda szakemberek számára módszertani, technikai, taktikai és a fizikai képességek
fejlesztését magába foglaló szakanyagok kiegészítése a strandröplabdázásra vonatkozó
eltérésekkel, sajátosságokkal, specifikációkkal. Magyar nyelven is hozzáférhetővé kell tenni az
idegen nyelvű, strandröplabdázással foglakozó szakanyagokat.

V.

A sportág marketingje, ezen belül kommunikációja területén
• Tudósítás a felnőtt női, és férfiválogatott mérkőzéseiről
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A Magyar Női Válogatott sikereit kihasználva a röplabda sport egyre többet szerepel a magyar
médiában. A sportbarát TV nézőket a válogatott mérkőzések érdeklik a legjobban, így célunk,
hogy a lehető legtöbb meccs a televízióban is elérhető legyen.
• Tudósítás a strandröplabda bajnokság fordulóiról
Ha nemzetközi kitekintést teszünk, a strandröplabda nagyon népszerű sportág, ennek
következtében a hazai országos bajnokságok mellett a nemzetközi tornák mérkőzéseinek
közvetítése is kiemelten fontos. Az utóbbi években számos példa volt már erre, ezért célunk,
hogy a nyári szezonban a lehető legtöbb strandröplabda mérkőzés látható legyen a televízió és
egyéb platform segítségével.
•

Tudósítás az NB I-es női és férfi bajnokságokról és a Magyar Kupa mérkőzéseiről
Tavalyi évben elindult az online élő eredményközlés a legmagasabb hazai bajnokságokban,
amely nagy előrelépés volt a korábbi évekhez képest. Fontosnak tartjuk a hazai bajnokságok
népszerűsítését, melyhez elengedhetetlen a klubcsapataink megismertetése. Az idei évtől
bevezettük az azonnali mérkőzés interjúkat azzal a céllal, hogy a napi összefoglalók és kiemelt
cikkek minél hamarabb elkészülhessenek. Célunk, hogy lépésről lépésre egyre nagyobb
szeletet kapjunk a kiemelt műsoridőkből, valamint minden TV-re tűzött mérkőzést élőben
adjanak le a televíziós csatornák.
Tudósítás és eredményközlés az utánpótlás bajnokságokról
Hírek, események, interjúk közzététele (elnökségi ülések, bizottságok stb. határozatai)
PR cikkek írása
Állandó időpontban sugárzott magazinműsor készítése
Kiemelt események, hírek esetén sajtótájékoztatók szervezése
Hazai rendezésű eseményen a mérkőzésekről tudósítani szándékozó újságíró kollégák, stábok
akkreditálása, munkájának segítése. A kommunikációs és az ehhez kapcsolódó marketing
tevékenység legfontosabb feladata, hogy minél több nézőt kicsalogassunk a lelátókra. Éppen
ezért folyamatosan szerepelnie kell a sportágnak a különböző médiákban, igazi sztárokat kell
csinálnunk a legjobb játékosainkból, mert csak akkor tud a nézőszám emelkedni, ha állandóan
ott vagyunk a köztudatban.

•
•
•
•
•
•

Nemzetközi és a hazai kapcsolatok területén

VI.
•
•
•

•

VII.

Az MRSZ vezetőjének tovább kell folytatnia a kapcsolatépítő programot az FIVB a CEV
és a MEVZA, valamint – elsősorban a környező országokkal – európai szövetségek
vezetőivel.
A megyei röplabda szövetségekkel újra ki kell építeni a kapcsolatokat. Ki kell dolgozni
ennek jogi kereteit.
Idei évben együttműködést írtunk alá a szerb röplabda szövetséggel, amely kiváló
lehetőséget nyújt sportágunk hazai fejlesztéséhez. Az együttműködés elősegíti a
szakembereink tudásának fejlesztését, válogatottjaink és utánpótlás válogatottjaink
nemzetközi rutinjának megszerzését és nem utolsó sorban közös nemzetközi események
szervezését. (pl.: U16-os EB 2022-ben)
2019-ben első alkalommal rendezett szövetségünk felnőtt világversenyt. A minőségi
szervezésnek köszönhetően további sportdiplomáciai sikerekre számítunk és célunk a
magyar röplabda magasszintű érdekképviselete a nemzetközi sportéletben.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén

2019-es kiemelt évnek számított, hiszen felnőtt női Európa bajnokság mellett ülőröplabdában is
EB-t rendezhettünk. A két világverseny mellett Arany és Ezüst Európaliga küzdelmek is
színesítették a nemzetközi rendezéseinket. Idei évben a Magyar Női Válogatott Arany Európaliga
küzdelmeinek adunk otthont.
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A sikeres és magasszínvonalú EB rendezés egyik eredményeként elnyertük a jogot, hogy 2021ben és 2023-ben is U16-os Európa Bajnoki Döntőt rendezhessünk.
A sportegészségügyi és doppingellenes tevékenység területén

VIII.
•

Sportegészségügy terület
Folytatjuk a terhelésdiagnosztikai, valamint pszichológiai felméréseket a válogatottjaink
körében. Ezen felül a Magyar Röplabda Szövetség berkein belül sportegészségügyi szakmai
napokat szervezünk a klubok egészségügyi dolgozóinak. Célunk, hogy minél szélesebb
körben ismertessük a 21. századi sportegészségügyi trendeket, ezzel hozzájárulva a klubok
magasszíntű működéséhez.
Tervezett szakmai napok:
o
o
o
o
o

•

A Laser terápia elméleti és gyakorlati alkalmazása a fizioterápiában
DinamicTape használata
sérülésmegelőzés, képességfejlesztés, boka anatómiája, akut sérülések kezelése,
sportrehabilitáció alapelvei, sport tapeelési technikák.
kinesio tape technikák, medical flossing (kompressziós terápia, flosstréning,
physiotherápiás gépek workshopja, sportsérülések és rehabilitáció szakmai nap, Lézer
terápia elméleti és gyakorlati tanfolyam
Korosztályokra lebontva egészségügyi ajánlások készítése (táplálkozás, sportolás,
higiénia)

Doppingellenes terület

A lehető leggyorsabban igyekszünk reagálni az új doppinglisták, nyomtatványok érkezésére.
Minden évben részt veszünk a legfontosabb doppingellenes konferenciákon, szakmai napokon.
A rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákat (saját honlap, újság, hírlevél stb.)
kihasználva, szinte azonnal tájékoztatunk valamennyi röplabda iránt érdeklődőt a témával
kapcsolatban. Megrendelésünk alapján doppingvizsgálat elvégzését 2020-ban nem tervezünk.
Szövetségünk 2020-ban is fontosnak tartja, hogy legyen a területnek felelőse az MRSZ-en belül,
így továbbra is egy fő hatáskörébe tartozónak véljük a doppingügyeket. Minden megkeresésre,
felkérésre igyekszünk pozitívan reagálni.
Tavalyi évtől több sportolónk is felkerült az ADAMS Holléti Információs rendszerre, amely
számunkra is új környezet, de igyekszünk képviselni a Magyar Antidopping Csoport törekvéseit
és segítjük sportolóink eligazodását ebben a rendszerben.
Irodánk sportegészségügyi referense minden hónapban rendszeres konzultációt folytat a sportág
keretorvosával. Rendszeres kapcsolatban állunk a MACS munkatársaival, akikkel
zökkenőmentesen tudtunk együtt dolgozni. Követjük a nemzetközi szervezet - FIVB - által
támasztott doppingellenes utasításokat. A szervezet kötelez minden nemzeti válogatott sportolót
és stábtagot, hogy elvégezzen egy doppingellenes tanfolyamot. A tanfolyam elvégzését követően
a szervezet egy tanúsítványt állít ki, amely tanúsítvány feltétele a hivatalos nemzetközi
versenyzésnek.
2.

VÁLOGATOTT KERETEK
A magyar férfi válogatott kerete:
Keen Cameron, Magyar Bálint (feladók), Baróti Árpád, Kalmár Ákos, Pádár Krisztián (átlók),
Bozóki Bence, Deák Márk, Kiss Máté (liberók), Flachner Dániel, Gacs Dániel, Nagy József,
Szabó Alpár, Szabó Márton (centerek), Blázsovics Péter, Dávid Csanád, Gergye Roland, Horváth
Kristóf, Pesti Marcell (szélső ütők)
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A magyar női válogatott kerete:
Bleicher Réka, Tálas Zsuzsanna (feladók), Bodovics Hanna, Gyimes Zsófia, Pekárik Eszter,
(centerek), Németh Anett, Szerencsés-Miklai Zsanett (átlók), Dékány Bernadett, Pallag Ágnes,
Szakmáry Gréta, Török Kata (szélső ütők), Molcsányi Rita, Tóth Fruzsina (liberók)
3.

A 2020. évi tervezett eredményességi célkitűzések (olimpiai kvalifikációs versenyek, Olimpia, EB
és VB, egyéb világversenyek):
•

Felnőtt válogatottak:

Férfi válogatottunk Európa bajnoki selejtezőn vesz részt. Az idei évben új szövetségi kapitánnyal
vágunk neki a küzdelmeknek. Bízunk benne, hogy hosszútávra sikerül megtalálnunk azt a vezető
személyt, akivel újra nagy sikereket érhetünk el a férfi válogatottunkkal. Célunk a selejtezőkörből
való továbbjutás.
Női válogatottunk is Európa bajnoki selejtezőn fog részt venni ebben az évben. Szeretnénk
sorozatban harmadszor is kijutni a kontinens viadalra. Továbbá felkészülésként az Arany Európa
Liga küzdelmeit felhasználva szeretnénk megtalálni a 14 fős szűk keretet, amellyel sikeresen
abszolválhatjuk az EB selejtezőket.
•

Junior válogatottak (U20 fiú; U19 lány):

Junior válogatottjaink 1 év kihagyás után ismét EB selejtezőkön vesznek részt. Szeretnénk
mindkét nemben kijutni a döntőbe. Minimum elvárás a júliusi pótselejtezőt érő helyezések
elérése, majd az augusztusi EB döntőn való tisztes helytállás.
•

Ifjúsági válogatottak (U18 fiú; U17 lány):

A junior korosztály mellett az ifik is EB selejtezőkön vesznek részt. Tavalyi évben mindkét keret
a selejtezők alkalmával búcsúzott a programtól. Idei évben szeretnénk velük is kijutni a
korosztályos világversenyre.
•

Serdülő válogatottak:

2020-as év a felkészülésről fog szólni. 2021 januárjában lesz az első selejtező köre ennek a
korosztálynak.
•

Strandröplabda

Felnőtt keretek: több nemzetközi indulás (World Tour, Challenge Cup, Continental Cup stb.)
Utánpótlás válogatottak: MEVZA és CEV korosztályos versenyeken való indulás.
4.

A felkészülés kiemelt feladatai, edzőtáborai válogatottakra bontva (felnőtt, U23, junior, ifjúsági,
serdülő stb.):
➢ Felnőtt válogatottak:
A legfontosabb feladat a különböző helyről – ezáltal különböző szakmai munkával a hátuk mögött
– érkező játékosok eltérő technikai, taktikai és fizikai képességbeli szintek homogenizálása és a
csapattaktikai elemek gyakorlása. A rövid felkészülési időben az új szövetségi kapitányok és a
játékosok közti jó kapcsolat kialakítása.
➢ Utánpótlás válogatottak:
Elsődleges célkitűzés technikai téren:
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Az alaptechnika, a mozgáskoordináció folyamatos fejlesztése. Feladóknál a súlypontozott
támadások gyakorlása, hátsósoros támadójáték fejlesztése. Gyorsított szélsőjáték tanulása,
gyakorlása. A felugrásos szervák alkalmazása, folyamatos gyakorlása, helyre történő nyitások
továbbfejlesztése. A helyes blokk technika kialakítása, mozgásjavítás. A védekezés elemeire
lebontott technikai elemek helyes elsajátítása, úgy, mint a helyes alaphelyzetek és kiinduló
helyzetek szabad labda bejátszásoknál, pörgetett és végül erős, meredek szögű ütések esetében.
Centereknél az egylábas felugrással végrehajtott támadások elsajátítása, azok blokkhoz igazított
helyes végrehajtása. Hátsó soros támadójáték fejlesztése, nyitásfogadásból, védekezésből
támadásba való átmenet gyakorlása.
Elsődleges célkitűzések taktikai téren:
Támadás variációk, támadási rendszerek alapelveinek elsajátítása. A nyitás és blokkvédekezés
összefüggéseinek megismerése, alkalmazása. Irányítóknál játékszervezés, ellentétes
súlypontozásos feladások elsajátítása.
Elsődleges célkitűzések fizikai képességfejlesztése terén:
A meglévő genetikai alapok megfelelő továbbfejlesztése. Törzsizomzat megerősítése, mélyizomtorna. Gyorsasági állóképesség fejlesztése, dinamikus kar és láberő fejlesztése.
Elsődleges célkitűzések nevelés téren:
A válogatottság egy életforma kell, hogy legyen minden játékosnak. A nevelés terén gátat kell,
szabjunk az erkölcsi és morális szint rohamos zuhanásának, amely a mai fiatalságot sajnos oly
nagymértékben jellemzi. A jelenlegi keretben lévő játékosok közösségi morálja jelen pillanatban
megfelelő, a válogatottsághoz, az edzői stábhoz, a munkához való hozzáállásuk példamutató. A
nevelés terén ezen értékek megtartását, még magasabb szintre emelését kell elsődleges célként
elérnünk. Olyan játékosok kaphatnak meghívást hosszú távon a válogatottba, akik élsportolóként
tudnak magukra tekinteni, életvitelük, a sporthoz való hozzáállásuk példás. Az edzői stáb feladata,
hogy ebben maximális segítséget nyújtson, mind az erkölcsi nevelés, mind pedig a hétköznapi
élet területén. Nagyon fontos a pozitív szemlélet, a kellő önbizalomra épülő reális világnézet
kialakítása. Az öntudatos fiatalság minden szellemi, és lelki erejének csatasorba állítása a
közösség és a végső győzelem megszerzése érdekében.
5. Válogatás elvei
5/a: Válogatottak esetében a válogatás elvei (felnőtt, U23, junior, ifjúsági, serdülő stb.):
Teremröplabda
A női, férfi felnőtt és utánpótlás válogatott keretbe kerülhet az a játékos, aki megfelelő testi
alkattal és fizikai adottságokkal rendelkezik:
•
•
•
•

rendelkeznek megfelelő technikai tudással, játékkészséggel, mely távlatokban
fejleszthető, a csapat számára hasznosítható és játéktudásával elősegíti a csapat sikeres
EB selejtező szereplését
a mérkőzéseken és a felkészülés során sportemberhez méltóan képviseli a hazai
röplabdázást kifogástalan emberi és erkölcsi magatartásukkal, munkájukkal képesek
hozzájárulni a jó szellemű válogatott kialakításához
magas fokú felkészültséggel bírnak minden, vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a
játék egy-egy területén
azonos képességű játékosok esetében az erkölcsi, emberi magatartás, a munkához való
viszony, a fejlődési lehetőség a döntő.

A válogatott kerettagság rugalmasan kezelendő. Felkészültségi vagy emberi és munkamorálbeli
problémák miatt az illető játékos kerettagságát elveszíti és helyére új játékos kerül.
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Csapatba kerülnek azok a játékosok, akik sportformájuk alapján a reális esélyek
figyelembevételével a legjobb eredmény elérésére képesek.
Válogatott keretekben lévő játékosok többsége gyermek korban kezdi meg válogatott karrierjét.
Ebben a korosztályban 40-50 gyermeket mérnek fel válogatott edzőink, amiből 24-26 fős bő
keretet határoznak meg. Az évek során a létszám egyre csökken. Ifi és junior korosztályban már
maximum 16-18 fővel dolgoznak edzőink. Többnyire a gyermek korban behívott játékosok adják
a keretek magját a későbbi korosztályoknál is.
Strandröplabda
Strandröplabda esetében az országos bajnokságokon szerzett ranglista pontok képezik a
válogatottba kerülés alapvető válogatási szempontját.
5/b: Olimpia (Tokió 2020) válogatás elvei nem név szerinti kvóta esetén:
Teremröplabda esetén 12-es az Olimpián szereplő csapatok létszáma, ami a világ elitjébe tartozó
nemzetek számára is feladja a leckét. A kvalifikáció igen bonyolult, hosszadalmas folyamat és óriási
kihívást jelentő feladat. A fő cél a világ (és Európai) ranglistán való pontszerzés, ezért minden
versenysorozatban el kell indulni és lehetőleg jó eredményt kell elérni!
Strandröplabdában 2018-ban az Ifjúsági Olimpián 4. helyet szerző Hajós – Stréli párosunknak van a
legnagyobb esélye, hogy megfelelő pontszámot gyűjtsenek az Olimpián való szerepléshez. Ez
azonban a még igen fiatal párosunk számára hatalmas kihívást jelentő feladat és nem biztos, hogy ez
most még egy reális célkitűzés, de az idő nekik dolgozik, így megfelelő munka elvégzése mellett
bármi megtörténhet.
6. A sportág utánpótlás helyzete (gyermeksport, diáksport, fejlesztési vagy utánpótlás programok,
módszertani újítások, utánpótlás válogatottak, egyetemi-főiskolai sport):
A sportági utánpótlás helyzete fejlődési pályán mozog, egyre több gyerek, jellemzően egyre több leány
választja a sportágat.
A Magyar Röplabda Szövetség versenykiírásában az alábbi, egymásra épülő korosztályos versenyek
vannak az alábbi lebonyolítási rendekkel:
- Országos Mini Kupa és Országos Mini Bajnokság– 4 korosztály, 2 nem
OMK: Manó: 2-2 elleni speciális előkészítő játék (8-9 évesek); Szupermini: 3-3 elleni játék (10-11
évesek); Kismini: 4-4 elleni játék (11 évesek); Mini: 4-4 elleni játék (12-13 évesek). Csak döntő
esemény a nevezők számának figyelembevételével lebonyolítva. .
- Őryné Merő Nóra Országos Mini Bajnokság /leány/ (OMB) és Dunszt Ferenc Országos Mini
Bajnokság /fiú/
Kvalifikációs torna rendszerben, 12 csapatos leány és 12 csapatos fiú döntővel.
- Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság /fiú/ és Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek
Bajnokság /leány/ (OGYB)
Tornarendszerben bonyolított alapszakasz, nevezett csapatok létszámától függően osztályokba
soroljuk őket. 6 csapatos döntő.
- Buzek László Országos Serdülő Bajnokság /fiú/ és Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő
Bajnokság /leány/ (OSB)
Tornarendszerben bonyolított alapszakasz, nevezett csapatok létszámától függően osztályokba
soroljuk őket. 6 csapatos döntő..
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- Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Bajnokság /fiú/ és Torma Ágnes Országos Ifjúsági
Bajnokság /leány/ (OIB)
Tornarendszerben bonyolított alapszakasz, nevezett csapatok létszámától függően osztályokba
soroljuk őket. 6 csapatos döntő.
- Férfi junior és Női junior Nemzeti Bajnokság
Bajnoki rendszerű lebonyolítás, alapszakasz küzdelmeit az NBII felnőtt bajnoksággal együtt
bonyolítjuk le, majd itt elért eredmények alapján 2. körös csoportküzdelmek alapján dől el a 6
csapatos döntő résztvevőinek kiléte.
A Magyar Röplabda Szövetség 2020-ban lejáró stratégiai programját alapul véve a következő
időszakban kidolgozza a magyar röplabdázás egységes szakmai módszertanát, fejlesztési
iránymutatását. A projektben meghívást kapnak a hazai röplabdázás meghatározó edzőkollégái és
szaktekintélyi annak érdekében, hogy hosszútávú iránymutatást készítsenek tagszervezeteink
számára a magyar röplabdázás felemelkedése céljából.
A Vollé!2020 iskolai és diáksport programunk is lejár az idei évben. A program kiértékelését
követően a meglévő alapokon új szolgáltatással kívánjuk tovább élénkíteni szerepvállalásunkat ezen
a területen is.
Utánpótlás válogatottjaink az utóbbi időkben kevés világverseny döntőjében vehettek részt.
Szövetségünk törekszik ennek a tendenciának a megváltoztatására. Célunk, hogy a klubokban
tevékenykedő edzőket a lehető legmagasabb szintre képezzük ki a megnövelt továbbképzések
számára, valamint a kötelező kreditgyűjtő rendszer segítésével. Magyar Röplabda Szövetség elemi
érdeke, hogy a klubokban megfelelő szakmai munka folyjék, hogy válogatottjainkba jól képzett
játékosok kerüljenek. Jelenleg mind technikai mind fizikai hátrányban vagyunk az Európai elit
országokkal szemben.
2019-ben kipróbáltuk magunkat az Universiadé-n is, ahol válogatottunk a várakozásokat felülmúlva
végzett a 4. helyen. Ezt a sikert meglovagolva szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani a Magyar
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel és közösen fellendíteni a röplabda sportot az felsőoktatási
intézményekben. Egyetemi és Főiskolai sportban a következő időszakban megvizsgáljuk annak a
lehetőségét, hogy bajnoki rendszerben egész idényes versenyeztetést biztosítsunk. Példaként
említhetjük a kosárlabda egyetemi bajnokságot, ahol ez egy jól működő rendszerkét üzemel.
Azonban nehézséget jelenthet a kisebb játékosállomány, így fontos egy megvalósíthatósági
tanulmány készítése.
7. Rövid kitekintés a következő Olimpiákra (Párizs 2024 és Peking 2022). A felkészülési program
rövid ismertetése (versenyek, edzőtáborok), lehetséges potenciális indulók, érem vagy pontszerző
sportolók bemutatása:
Teremröplabda 2020:
Női válogatott: kb. 11 hetes felkészülés: 5 hét edzőtábor, 6 hét versenyzés
Kontinentális olimpiai selejtező
Európa-bajnoki selejtezők
Európai Nemzetek Ligája részvétel
Felkészülési tornák, mérkőzések
Férfiválogatott: kb. 11 hetes felkészülés: 5 hét edzőtábor, 6 hét versenyzés
Kontinentális olimpiai selejtező
Európa-bajnoki selejtezők
Európai Nemzetek Ligája részvétel
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Strandröplabda 2020:
A kiválasztott játékosok már elkezdték az alapozó munkát a következő versenyidőszak előkészítésére.
Mivel az Continental Cup kvalifikációs versenysorozat első fordulóját várhatóan a szezon elejére írják
ki, így a felkészülési időszak második felében (jan-április) fő programként a csehországi fedettpályás
bajnokságban való indulás tervezzük párosaink sportformáját és meccsrutinját emelni. A nyári időszak
kiemelt eseményei az olimpiai kvalifikációs versenyek mellett a magyar bajnokság fordulói, a hazai
rendezésű CEV SATELIT torna, MEVZA tornák, illetve az utánpótlás versenyzők EB és VB
eseményei.
8. A sportág sportegészségügyi ellátása, sportorvosi hálózat, prevenciós tevékenyég, prehabilitációs
és rehabilitációs kiegészítő munka ismertetése (ha van ilyen program vagy háttér),
sporttudományos háttér:
Az utóbbi években ugrásszerű fejlődésnek indult a sportág egészségügyi helyzete. Szövetségünk
teljesmunkaidőben foglalkoztat sportegészségügyi referenst, akinek feladata a válogatott keretorvossal
közösen szakmai napok szervezése. Folyamatos kapcsolattartás a sportegészségügyi termékekkel
foglalkozó cégekkel, szakemberekkel. Igyekszünk minden tagszervezetnek ajánlásokat adni a 21. századi
trendekről, ismeretekről.
9. A sportág doppingellenes tevékenysége:
A röplabda sport nem tartozik a dopping érzékeny sportágak körébe, ennek ellenére szövetségünk fontos
feladata, a WADA, MACS, FIVB és a CEV doppingellenes tevékenységeinek támogatása, betartatása.
Kiemelt figyelmet szánunk a korosztályos és felnőtt válogatottak éves tájékoztatására, amelyet évente egy
alkalommal edzőtáborainkban szervezünk meg. Válogatott keretorvosunk, egészségügyi referensünk és a
MRSZ doppingfelelőse közösen dolgoznak azon, hogy minden játékos a fairplay szabályai szerint tiszta
körülmények között versenyezzen.
Főbb tevékenységek:
- Éves frissített tiltólista eljuttatása a válogatott játékosok számára
- „Doppingellenes ismeretek” előadás minden évben korosztályos és válogatott játékosok és stábtagok
számára
- ADAMS rendszer használata
- kapcsolattartás a Holléti Információs Rendszerre regisztrált sportolókkal
- Hivatalból elrendelt doppingellenőrzések megrendelése és biztosítása
- Doppingszabályzatok betartása
- Vétség estén együttműködés a hivatalos szervekkel, vizsgálat lefolytatása
10. Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselőinek névsora:
Jelenleg nincs sem az FIVB sem a CEV vezetőségében nemzetközi tisztségviselőnk, azonban az Európai
Röplabda Szövetség (CEV) 2020-ban tisztújítás előtt áll, így most lehetőség nyílik bekerülni az európai
röplabdázást irányító legfelső szerv valamely testületébe.
11. A sportág létesítmény helyzete:
Magyarországon kevés nemzetközi színtű létesítmény van, amely megfelelne a kritériumoknak. Sajnos az
elérhető létesítmények foglaltsága megnehezíti szövetségünk munkáját. A többi látványcsapatsporttal
ellentétben a röplabdás klubok kevés saját tulajdonú létesítménnyel rendelkeznek és azok közül is
elenyésző az a szám, ahol NB1-es vagy nemzetközi színvonalú mérkőzéseket lehet rendezni. Ennek
következtében több NB1es csapatunk is nehezen tudja megoldani az edzéseket, illetve hivatalos
mérkőzéseinek lejátszását. Nemzetközi kupaszereplés alkalmával rendszeresen kényszerülnek
vendégeskedésre. Válogatottjaink versenyeztetéseit és felkészüléseit is alkalmi helyszíneken tudjuk
biztosítani. Utóbbi években felerősödött az MRSZ saját központi csarnok építésének igénye, melynek
előkészítő, tervezési munkálatai 2020-ban megkezdődnek.
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12. A szövetség és a sportszervezetek kapcsolata:
A megnövekedett tagszervezeti létszám következtében szükségét éreztük a régiós képviseleti
rendszer bevezetésére. A tavalyi évben a közgyűlés helyett már küldöttgyűlést tartottunk annak érdekében,
hogy eredményes munkát tudjuk végezni tagszervezeteinkkel. Szükségességét érezzük, hogy megerősítsük
a régiós felelősök munkáját, így támogatva többek között az egymás közti kommunikációt és
kapcsolattartást. Fontosnak tartjuk az országos színtű szakmai fórumok szervezését is. Ezen alkalmak sort
adhatnak a tagszervezetek által készített javaslatok megvitatására. Ezen felül minden évben javaslatokat
kérünk klubjainktól a versenykiírások és egyéb fontos témakörök tekintetében. Eddigi tapasztalatok alapján
a taglétszámhoz képest nagyon kevés klub képviselői vesznek részt aktívan ezeken az egyeztetéseken,
melyen a jövőben mindenképpen változtatni kívánunk.
13. Észrevételek, javaslatok:
A TAO bevezetése óta jelentősen megnövekedtek tagszervezeteink, ezáltal a nevezett csapatok létszáma.
A tavalyi évben jelentkeztek először problémák a játékvezetők és jegyzőkönyvvezetők számában.
A következő év nagy kihívása ezen kiszolgáló személyek létszámának növelése kell, hogy legyen. Ezzel
ellentétben edzői létszámban örvendetes emelkedés tapasztalható, jelen pillanatban 937 nyilvántartott
edzővel rendelkezünk, amiből valamivel kevesebb aktív edző van jelen sportágunkban. Nagyon fontos ezen
kollégák szakmai felkészültségének mérése és fejlesztése és a sportágba beáramló sportolni vágyó
gyermekek megtartása. A jelenlegi állapotában a sportág mennyiségi mutatói elérték azt a szintet, hogy
innentől a minőségi képzés felé történjen meg az elmozdulás.
Budapest, 2020. 05.31.

Magyar Röplabda Szövetség elnöksége
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