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STRANDRÖPLABDA BESZÁMOLÓ 

2019.év 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A Strand-, Szabadidős és Hóröplabda Bizottság 2019-es célja volt a korábbi években tapasztalható 

fejlődési irány folytatása, amely tapasztalható és mérhető volt mind kvantitatív, mind kvalitatív 

mérőszámokban is. A rendezett versenyek száma, azon nemzetközi események száma, amelyen 

csapataink részt tudtak venni, a versenyzők száma és az nemzetközi erőfelmérőkön az eredmények is 

nőttek és javultak 2019-ben. 

A Bizottság munkája bizonyította, hogy immáron a strandröplabda sportág kezelése nem csupán egy 

nyári tevékenység, mivel valós igény jelentkezik a 12 hónapos munkavégzésre, mind szövetségi, mind 

egyesületi szinten, melyhez szükséges egy jól strukturált, dedikált munkaszervezet fenntartása.  

 

a. bizottsági működés: 

Bizottsági elnök: Dr. Nagy Ágnes 

Bizottsági tagok: Buday Balázs, Kerekes Balázs, Gubik János, Oláh Zsolt 

 

A Strand-, Szabadidős és Hóröplabda Bizottság (továbbiakban „Bizottság”) működése a teljes évben – 

nem csak a szezon ideje alatt – folyamatos volt. A bizottság munkája szorosan összefüggött a 

strandröplabda munkaszervezet munkájával, mely kooperáció megfelelően működött ebben az évben 

is. 

Az együttműködés eredményeképpen folyamatosan készültek szabálymódosításokkal, rendszer-

fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok az MRSZ Elnöksége számára azzal a céllal, hogy a 2019-es évben 

lehetővé tegye a sportág további fejlődését, az ahhoz szükséges megfelelő körülmények 

megteremtését, a korábbi évek munkája által megjelenő új lehetőségek maximális kihasználását és egy 

új fejlődési szint elérését. 

A fenti célok megvalósítása sajnos csak részben sikerült, a korábbi évekhez képest a strandröplabda 

szövetségi szinten stagnált, egyesületi oldalon azonban újra komoly fejlődést ért el a sportág, mind 

ismertségben, mind aktivitásban köszönhetően az egyesületek munkájának. 

 

b. szakmai munka 

A Bizottság munkájának fókusza a nyári országos bajnokság mellett, a kiemelt nemzetközi felnőtt és 

utánpótlás rendezvények sikeres megvalósítása és további szövetségi szintű nemzetközi kapcsolat és 

kooperáció kialakítása volt, valamint az országos szintű utánpótlás bajnokság 12 hónapossá alakítása, 

amely a 2019-es évben meg is mutatta létjogosultságát a folyamatos versenylehetőségeknek, és a 

rendkívül magas igénynek köszönhetően. 
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c. rendezvények (mindhárom területen) 

i. hazai 

A hazai bajnokság felnőtt szinten 4 kiemelt felnőtt forduló mellett további pontszerző tornákból állt, a 

férfiak esetében 8, nők esetében 9 további pontszerző eseményen volt lehetőség kvalifikációs pontok 

gyűjtésére a felnőtt országos bajnoki döntőben. 

 

Az Utánpótlás korosztályokban összesen 72 fiú és 111 leány eseményen volt lehetősége részt venniük 

a fiatal strandröpladbázóknak a 2019-es évben. Így a korábbi szezonokhoz képest jelentős növekedés 

volt tapasztalható a versenyek számát illetően, illetve az azokon résztvevő gyerekek számában is.  

A kiemelt rendezvényen rangja folyamatosan emelkedett a korábbi években, amely nagyban 

köszönhető a Sportmarketing Ügynökség Kft., mint promóter munkájának. Minden rendezvény felnőtt 

férfi és női döntő mérkőzéseit vasárnapi fő műsoridőben, élőben közvetítette az M4Sport.  

 

 ii.     nemzetközi 

A nemzetközi versenyek tekintetében kiemelt felnőtt játékosaink továbbra is rendszeres látogatói 

voltak az FIVB World Tour eseményeknek, ahol immáron stabil főtáblás eredményeket szolgáltattak. 

Felnőtt válogatott eseményen nem volt lehetőségünk részt venni ebben az évben. 

Az UP Európa Bajnokságok mindegyikén képviseltette magát országunk U18, U20, U22-es kor-

osztályban is, melyekkel folyamatosan növeljük az országunk kvalifikálását elősegítő nemzetközi 

országpontokat.  

A 2019-es évben is kiemelten sikeres FIVB Beach Volleyball World Tour 1-Star verseny rendezett 

országunk, a nemzetközi supervisor minősítése szerint kimagasló szakmai minőség mellett kiválóra 

értékelte a rendezést is.  

A játékosok és szurkolók visszajelzése megerősítette a fenti értékelést, ahol 3 férfi párosunk 

képviseltette magát, (9. és két 13. helyet elérve), a nőknél 6 páros (9., három 13., 17., és 19. helyet 

elérve) mutatta be játéktudását a kilátogató nézőknek. 

 

d. válogatott eredmények (mindhárom területen) 

i. felnőtt 

Nem volt felnőtt válogatott esemény (EB, VB), amelyen indult magyar páros.  

Magyarországot képviselve azonban több versenyen is részt vettek felnőtt férfi és női párosaink, 

melyek MEVZA vagy CEV/FIVB (World Tour) által szervezett és felügyelt események voltak.  

ii.     utánpótlás 

U18 Fiú EB: 17. hely (Mikuláss – Dóczi) 

U18 Leány EB: 8. hely (Vasvári – Vecsey) 

U20 Fiú EB: 9. hely (Hajós – Stréli) 

U20 Leány EB: 17. hely (Vasvári – Vasvári) 

U22 Fiú EB: 17. hely (Hajós - Benkő) 

U22 Leány EB: 25. hely (Harmat – Orbán) 
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e. hazai bajnoki eredmények (mindhárom területen) 

i. felnőtt 

    

ii.     utánpótlás 
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HÓRÖPLABDA BESZÁMOLÓ 

2019 

 

A korábban kiírt és tervezett 2020. márciusában esedékes Hóröplabda Európa Bajnokságra két 

lehetséges versennyel lehetett kvalifikálni, a 2019-es és 2020-as OB megrendezésével. 

A 2019-es OB rendezését költségvetési kérdések le nem zárása miatt nem sikerült megrendeznie a 

Szövetségnek. 

Felnőtt és Utánpótlás korosztályban sem volt sem hazai, sem nemzetközi verseny rendezés, se 

részvétel magyar trió részéről.  

 

Budapest, 2020. május 31.                  

                        dr. Nagy Ágnes Laura  
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