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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2019 World Tour 1 Star – Budapest (HUN) 

 

Dátum:    2019. augusztus 8-11. 

Helyszín:    Budakeszi, Lupa Tó (Magyarország) 

FIVB Supervisor:   Oguz Degirmenci 

FIVB Supervisor gyakornok:  Martyn Johnstone 

Játékvezetői delegált:  Milan Vachutka 

Szövetségi delegált:  dr. Bánki Ágnes 

Versenyigazgató:  Pócs Róbert 

Tornaigazgató:  Bagics Bence 

Verseny promóter:  Sportmarketing Ügynökség Kft. 

 

A 2019-es évben a korábbi két év helyszínéül szolgáló Siófoki Nagystrandról a Lupa Tó 

Beach Arénájába költözött a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt nemzetközi strandröplabda 

eseménye, amely a sikeres pályázatot követően FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star 

besorolást kapott.  

 

HELYSZÍN: 

A helyszínmódosítást alapvetően a Levegő-Energia Hungary FC sportfejlesztési 

programjának az MRSZ TAO pályázati rendszerén keresztül lezajlott sikeres pályázati 

megvalósulása tette lehetővé, mely munkának köszönhetően elkészült az 1000 fős lelátó és az 

annak aljában elhelyezett kiszolgáló egységek. 

A homokfedte infrastruktúra ismert volt a szervezők részére, mivel korábbi években is a Lupa 

Tó adott otthont a strandröplabda országos bajnokság döntő fordulóinak, azonban a 

fejlesztésnek köszönhetően immáron nemcsak a strandkörnyezet nyújtott nagyszerű látványt, 

hanem a sportpályák közvetlen környezete is nemzetközi versenyhez méltó képet mutatott. 
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A főlelátók előtt közvetlenül két versenypálya, az oldalsó sportterületen további 3 pálya került 

kialakításra, amelyek mint bemelegítő pályák, illetve a felnőtt versennyel párhuzamosan futó 

nemzetközi MEVZA utánpótlás verseny helyszínéül szolgáltak. 

Bár a Lupa Tavi Beach Aréna új helyszínként jelent meg a satellite versenyek sorában, a 

pályák és a homok minőségét előzetesen végül nem, csak a verseny előtt két nappal 

ellenőrizte a CEV. Ugyanez volt igaz mind a világításra, mind a hangtechnikára is. 

Szerencsére a megelőlegezett bizalomnak megfelelően a nemzetközi supervisor mindent 

rendben lévőnek talált. A terület és a felszerelések végső vizsgálatára a versenyt megelőző 

utolsó előtti napon; a pályák és az aréna homologizációjára a versenyt megelőző napon került 

sor. 

 

A VERSENYEN: 

Augusztus 8. 

Az eseményen 32 férfi nevező (3 magyar) mellett 28 női nevező páros (6 magyar) jelezte 

indulási szándékát. A női csapatoknál 14 páros kezdte meg a kvalifikációs küzdelmeket, 

amelyek közül 4 küzdötte fel magát a 16-os főtáblára. 

A kvalifikációs nap csütörtökre esett, amelyet kb. 300 néző követett figyelemmel. 

A férfiaknál 15 páros indult a kvalifikációban és szintén 4 páros csatlakozott a 12 nevezést 

követően főtáblás helyet érő ponttal rendelkező pároshoz. 

A nőknél az A csoportban játszó Szabó / Háfra páros 2 vereséggel a csoport 4. helyén, így 

a versenyen 13. helyen végezett. A B csoportban a Vecsey / Vasvári Zs. páros 1 győzelem 1 

vereséggel a csoport 3. helyén végzett, ezzel továbbjutott a legjobb 12 közé. A C csoportban 

szereplő Lutter L. / Szombathelyi K. 2 vereséggel a csoport 4. helyén, így a versenyen 13. 

helyen végzett. A D csoportban Lutter E. / Szombathelyi Sz. két vereséggel a csoport 4. 

helyén, így a versenyen 13. helyen végzett. 

A férfiaknál 3 csoportban volt magyar páros érintett.Az A csoportban Soós / Rozgonyi páros 

2 vereséggel a csoport 4. helyén, így a versenyen 13. helyen végzett.A C csoportban Oláh / 

Stréli páros 2 vereséggel a csoport 4. helyén, így a versenyen 13. helyen végzett. A D 

csoportban Hajós / Benkő páros 1 győzelem 1 vereséggel a csoport 3. helyén végzett, ezzel 

továbbjutott a legjobb 12 közé. 

A két érintett magyar páros, a férfiaknál a Hajós / Benkő páros a torna 3. kiemelt rutinos 

japán párosa (Shoji / Kurasaka) ellen két szoros meccsen alulmaradtak, így 9. helyen végeztek 

a tornán. 

A nőknél a fiatal magyar páros Vecsey / Vasvári Zs. szintén japán párossal (Mai / Riko) 

mérkőzött, azonban nem sikerült a győ2zelem, így ők is 9. helyen végeztek életük első felnőtt 

nemzetközi versenyükön.  

A férfi és női negyeddöntők szombat este villanyfénynél kerültek megrendezésre, amelyet 

élénk figyelem követett a már kiesett játékosok részéről is.  

A pénteki napon 600, a szombati napon 1000 néző volt kíváncsi a strandröplabda pályán zajló 

küzdelmekre. 
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Augusztus 11. 

A vasárnapi, a verseny utolsó napján 1500 néző volt kíváncsi a legjobb 4 csatájára. Délelőtt 

folyamán a negyeddöntőkkel kezdődtek a küzdelmek, ahol a férfiaknál az olasz – japán 

csatából az olaszok, és a lett norvég küzdelemből a norvégok kerültek döntőbe. 

A nőknél a holland orosz csatából az oroszok, az új-zélandi japán küzdelemből pedig a 

japánok kerültek a döntőbe. A döntőkben a férfiaknál egy fiatal olasz párosnak sikerült 

győzniük, míg a nőknél egy rutinosabb japán párosnak. 

A 2019-es torna a nemzetközi csapatok, illetve a supervisorok visszajelzései alapján is 

rendkívül magas minőségben került lebonyolításra. 

A verseny körülményei, helyszíni kialakítása, a közreműködők szakmai felkészültsége mind 

alkalmasak lehetnek egy magasabb csillaggal jelölt torna lebonyolítására is. A hiányzó tétel a 

pénzdíj. 

A supervisor elégedett volt a részletekkel is, tekintettel arra, hogy minden tökéletesen az 

előírások alapján kerültek kialakításra. 

A supervisor gyakornok számára – a supervisor nyilatkozata alapján – kevésébé volt hasznos 

a verseny, mivel nem volt javítandó téma, illetve olyan kérdés a torna folyamán, ahol felelős 

döntést kellett volna hozni, tulajdonképpen az asszisztencia elegendő volt. 

Az esemény szakmailag kiemelten sikeresnek értékelhető, amely méltán képviseli a 

nemzetközi porondon a korábbi 3 évben Magyarországon elkezdődött strandröplabda sportági 

fejlődést. 

 

Budapest, 2020. május 26. 

                …………………………………………….. 

                    Dr. Nagy Ágnes       
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