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Vollé! 2020 – Röpsuli program  

2019. év 
 

 

Bevezetés 

 

A program 2013-as indulása sok gyermek számára megteremtette a lehetőséget a röplabda sportban 

való versenyzésre és az őket oktató testnevelők számára, pedig az órákon, majd az edzéseken tanított 

technikák élesben való elsajátítására. 

 

Lebonyolítás 

 

A korábbi éveknek megfelelően a versenyek lebonyolítása, szervezése nagyon körültekintően, a 

dzsembori hangulatot, a sportág népszerűsítést, a tömegesítést, a jó hangulatot szem előtt tartva 

történt, minden versenyt egyedileg kellett megszervezni mind a lebonyolítás megszervezését, mind a 

helyszínek berendezését tekintve. Az év legnagyobb részében a versenyek résztvevői emlékérem 

jutalmazásban részesültek, a csapatok pedig oklevelet kaptak. Az év végén éremosztásra már nem 

került sor, helyette apró ajándékokkal kárpótoltuk a gyerekeket. A versenyek menetét kidolgozott 

lebonyolítási plakátokon lehetett nyomon követni minden helyszínen. A 2019. évben bevezetésre 

került az online felületen való játékos regisztráció és nevezés, ami jelentősen megkönnyíti és 

gyorsítja a közös munkát. 

 

Januártól május végéig 25 verseny került megrendezésre, januárban Nyíregyházán (01.12.) 19, 

februárban Dunaújvárosban (02.16.) 8, Gödöllőn (02.23.) 8, Budapesten (02.23.) 55, Nagybajomban 

(02.24.) 12, márciusban Répcelakon (03.10.) 16, Budapesten (03.10.) 33, Ikrényben (03.23.) 19, új 

helyszínen Bonyhádon (03.24.) 12, Budapesten (03.24.) 18, Pécsett (03.30.) 3, Kaposváron (03.30.) 

19, Gödöllőn (03.31.) 33, áprilisban Székesfehérváron (04.06.) 19, Tolnán (04.06.) 11, Szombathelyen 

(04.06.) 13, Kunhegyesen (04.13.) 12, Budapesten (04.13.) 34, Hajdúböszörményben (04.27.) 15, 

Budapesten (04.28.) 12, májusban Budapesten (05.04.) 35, Szombathelyen (05.18.) 17, Nyíregyházán 

(05.19.) 23, Kaposváron (05.19.) 20 és Budapesten (05.25.) 43 csapat részvételével 

 

Központosítottuk a továbbképzéseket, így nem sok kicsit tartunk, hanem kevesebbet, de nagyobb 

létszámban és budapesti vagy Pest megyei helyszínnel. Két továbbképzést bonyolítottunk le az év első 

felében, mind a kettőnek a Testnevelési Egyetem adott helyet. Februárban (02.07) „A mini 

röplabdázás játékelemeinek taktikája” és „Fesztiválszervezés és röplabdázás alternatív körülmények 

között.” témakörökben hallgathattak a résztvevők, áprilisban pedig (04.14.) „Átállás a mini 

röplabdáról a gyerek röplabdára, avagy 4:4 elleni játékrendszerből, hogyan alakítsuk ki a 6:6 elleni 

játékformát.” témában. Az őszi félév továbbképzése Budapesten (12.01.) lett megtartva „A röplabda 

oktatása iskolai körülmények között” témában. A központosítás és az edzői kreditrendszer 

segítségével továbbképzéseink valóban megnövekedett létszámmal szerveződnek, melynek előnye, 

hogy szélesebb körben ismertethetjük előadásainkat, hátránya, hogy több ember figyelmét sokszor 

lekötni. 

 

A 2016-os nyári táborszervezési kezdeményezésünkkel a 2019-es évben sem álltunk meg. Két tábor 

került megrendezésre Kunhegyesen és Kunszentmiklóson. Az idei táborokban 30, illetve 20 fő vett 

részt, akikkel 3 edző dolgozott, napi 2 foglalkozáson. Emellett versenyeket és kiegészítő programokat 

is szerveztünk, és rengeteg ajándékot osztottunk ki az 5 nap során. Nyári táborok beszámolói a 

mellékletben.  

http://www.hunvolley.hu/
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2019. év őszétől folytattuk a versenyek komponálását. Egyik szemünk sír, a másik nevet, mert az 

ország megnövekedett röplabdásainak köszönhetően a Vollé program őszi versenyei kiszorultak a 

nagyobb csarnokokból, így kisebb tornatermekbe kerestünk helyet. 13 verseny került megrendezésre 

októbertől december közepéig, ebből több Budapesti helyszínen. Októberben (10.13) 24, (10.19.) 12, 

novemberben (11.10.) 25, (11.23.) 14, decemberben (12.08.) 23 és (12.15.) 19 csapat részvételével. 

Továbbá Szombathelyen (11.16.) 13, Nyíregyházán (11.17.) 30, Nagybajomban (11.24.) 25, 

Keszthelyen (11.30.) 19, Kunhegyesen (12.07.) 30, Gödöllőn (12.08.) 8 és Ikrényben (12.08.) 9 csapat 

versenyzett le az év végéhez közeledve. 

 

 

Promóció 

 

A program önálló Facebook oldalon naprakészen közölte képes beszámolóit a lezajlott eseményekről. 

Eseményenkénti megjelenést prezentálunk az instagram oldalunkon is 

(https://www.instagram.com/ropsuliprogram/). Valamennyi meghirdetett programról a szervezők 

lehetőségeik szerint teljeskörűen próbálták kiértesíteni a célközönséget, azokkal a testnevelőkkel 

pedig, akikkel korábban már kapcsolatban voltak, folyamatosan kapcsolatot tartottak. 

A szakmai videók közzétételére a program számára létrehoztunk egy youtube csatornát, amelyen 

jelenleg már 62 darab szakmai videó található. A csatorna a következő linken érhető el: 

https://www.youtube.com/channel/UCVKKgbYqgqHMoVhFwf3Io_w/feed 

A tanév folyamán két alkalommal a Nagy Sportágválasztó rendezvény lebonyolítását a Röpsuli-

programban érdekelt személyek végezték, próbálva sok új hívet szerezni a sportágnak ezáltal is. 

Sajnos számokban nem mérhető, milyen eredménye van ennek a programnak, mindenesetre a 

helyszíni érdeklődés nagy. 

 

 

Hiervarter Ákos                    Szombathelyi Zsófia 

Szakmai referens                  Szervezési referens 

Vollé!2020 – Röpsuli Program              Vollé!2020 – Röpsuli Program  
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1. melléklet 

 

Vollé!2020-Röpsuli Nyári Tábor 2019 Kunhegyes, beszámoló 

A 2019-es nyári idény első táborát a tavaly már jól bevált Kunhegyesi helyszínen rendeztük. Minden adott volt 

egy jó tábor lebonyolításához, a terem, a strand, a strandpályák és a szállás is megfelelt az elvárásoknak. A 

táborban az 3 napon 30 fő gyermek és 4 kísérő vett részt. A 3. naptól az egyik táborozó kislányt szülei honvágy 

miatt hazavitték. Amennyiben lesz rá lehetőség jövőre is szívesen visszatérünk, hiszen nagyon jól érezte magát 

minden részvevő. 

Helyszín: Kunhegyes 

Időpont: 2019.07. 07.-07.12. (vasárnap-péntek) 

Résztvevő személyek: 

Táborvezető: Szombathelyi Zsófia 

Edzők: Radomszki Boglárka 

 Kósa Dániel 

 Nagy Gabriella 

Játékosok: 

1. Bíró Lilla Panna 

2. Cvitkó Emese 

3. Erdős Mercédesz 

4. Galisz Petra 

5. Kocsi Ágnes Adél 

6. Kovács Laura 

7. Nagy Kristóf Ákos 

8. Nagy Bettina 

9. Patócs Villő Réka 

10. Csontos Nóra Anna 

11. Fehérváry Fruzsina 

12. Pocsai Enikő 

13. Pocsai Nóra 

14. Skultéti Lotti 

15. Sövegjártó Szofi 

16. Szörcsei Balázs 

17. Török Petra 

18. Stróbl Maja Rita 

19. Szabó Eszter  

20. Kis-Horváth Luca 

21. Gladden Daniella 

22. Torday Barnabás 

23. Kiszl Viktória 

24. Kiszl Marcell 

25. Pap Míra Mónika 

26. Bartha Gergely 

27. Auner Dániel 

28. Dienes Attila 

29. Tokai Bence 

30. Szabó Judit (a tábor 3. napján 

kedden este szülei hazavitték) 

Szakmai beszámoló: 

A táborba jelentkezett 30 gyermek életkor szempontjából nagyon vegyes volt, hiszen a 8 évestől a 15 éves korig 

minden korosztály képviseltette magát. A nemek arányát tekintve 8 fiú és 22 leány résztvevő volt. A lányokból 

tudásszint szerint 2 csoportot hoztunk létre, és kialakítottunk egy külön fiú csoportot. Az edzések felépítése a 

tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett, hogy igyekeztünk mindenki röplabdatudását fejleszteni, nagyon sok 

játék szerepelt a programban. A bevezető részekben testnevelési játékokat játszottunk (fogócska, kidobós 

különböző fajtái), valamint különböző koordinációt és erőnlétet fejlesztő feladatokat alkalmaztunk, hogy minél 

színesebb legyen az edzés. A főrészben különböző egyéni, páros, hármas és csoportos gyakorlatokkal főleg az 

alapérintések csiszolásán volt a hangsúly, illetve igyekeztünk kialakítani a röplabdajátékhoz elengedhetetlen 

kommunikációt és a csapattagok közti együttműködést. Az alapérintések mellett az alsó-és felsőnyitás 

gyakorlására is szenteltünk időt. Az edzések végén a játékos részben 2:2 elleni röplabdát játszottunk, az 

összjáték kialakítását, és a kommunikáció fejlesztését elősegítő szabályok bevezetésével.  

 

Kiegészítő programok: 

A sportolás mellett minden nap 2 alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti elfoglaltságként 5 

alkalommal rendeztünk vetélkedőt. 

Kiosztott ajándékok: 

- emblémázott póló 

- matrica 

- baseball sapka 

- tornazsák 

- 2 db dedikált labda 

- szilikon karkötő 

- kulcstartó, nyakba akasztós kulcstartó 

- érmek 

- fagylalt, édesség 

Budapest, 2019. 07. 15. 

     Szombathelyi Zsófia             Hiervarter Ákos 

           Táborvezető            Szakmai vezető, szervező 

http://www.hunvolley.hu/
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Vollé!2020-Röpsuli Nyári Tábor 2019 Kunszentmiklós, beszámoló 

2019-ben is szerveztünk nyári tábor Kunszentmiklósra, mert a körülmények ideálisak egy jó röplabda esemény 

megszervezésére. Idén 20 gyermekkel 2 csoportban 3 edző foglakozott. Sajnálatos módon az első napon az egyik 

résztvevő megsérült, így neki haza kellett mennie. A tábor idén is nagyon jól sikerült, így többen jelezték, hogy 

jövőre is tervezik a részvételt. 

Helyszín: Kunszentmiklós 

Időpont: 2019.07. 21.-07.26. (vasárnap-péntek) 

Résztvevő személyek: 

Táborvezető: Szombathelyi Zsófia 

Edzők:  

 Hernády Sára 

 Nagy Gabriella 

 Kósa Dániel 

Játékosok: 

1. Spitz Boglárka Dóra 

2. Ludvig-Maurer Zsolt (sérülés miatt az első 

napon haza kellett utaznia) 

3. Ludvig-Maurer Lilla 

4. Márton Barnabás László 

5. Kovács Laura 

6. Veres Gerda 

7. Samson Anna 

8. Samson-Érckövi Éva 

9. Torday Barnabás 

10. Koczka Sára Zsófia 

11. Hajnal Zsolt Csanád 

12. Kiss Gergő 

13. Stocker Máté 

14. Szalay Olivér Alexander 

15. Beke Péter Ákos 

16. Szenta Szófia 

17. Egri-Bojko Alexandra 

18. Bonyhádi József Tibor 

19. Selényi András 

20. Bartha Gergely 

 

Szakmai beszámoló: 

A táborba jelentkezett 20 gyermek életkor szempontjából nagyon vegyes volt, hiszen a 8 évestől a 15 éves korig 

minden korosztály képviseltette magát. A nemek arányát tekintve 11 fiú és 9 lány résztvevő volt. Tudásszint 

alapján 2 csoportot tudtunk létrehozni a kezdőtől a haladóig, akikkel 6-7 órányi idősávban edzettünk. Az edzések 

felépítése a tábor céljához illeszkedett, hiszen amellett, hogy igyekeztünk mindenki röplabdatudását fejleszteni, 

nagyon sok játék szerepelt a programban. A bevezető részekben testnevelési játékokat játszottunk (fogócska, 

kidobós különböző fajtái), valamint különböző koordinációt és erőnlétet fejlesztő feladatokat alkalmaztunk, hogy 

minél színesebb legyen az edzés. A főrészben különböző egyéni, páros, hármas és csoportos gyakorlatokkal 

főleg az alapérintések csiszolásán volt a hangsúly, illetve igyekeztünk kialakítani a röplabdajátékhoz 

elengedhetetlen kommunikációt és a csapattagok közti együttműködést. Az alapérintések mellett az alsó-és 

felsőnyitás valamint a leütés gyakorlására is szenteltünk időt. Az edzések végén a játékos részben 1:1, 2:2, 3:3 

elleni röplabdát játszottunk, az összjáték kialakítását, és a kommunikáció fejlesztését elősegítő szabályok 

bevezetésével. Sportos vetélkedésként rendeztünk sor- és váltóversenyeket 4 csapat részvételével. Nagy 

nevetések és örömujjongások közepette zajlott az edzés.  

 

Kiegészítő programok: 

A sportolás mellett minden nap 2 alkalommal strandolás is szerepelt a programban. Esti elfoglaltságként 5 

alkalommal rendeztünk vetélkedőt, illetve 1 alkalommal városnézéssel egybekötött fagyizásra vittük a 

gyerekeket.  

Kiosztott ajándékok: 

- emblémázott póló 

- matrica 

- baseball sapka 

- 2 db dedikált labda 

- tornazsák 

- szilikon karkötő 

- kulcstartó, nyakba akasztós kulcstartó 

- érmek 

- fagylalt, édesség 

Budapest, 2019. 07. 30. 

      Szombathelyi Zsófia             Hiervarter Ákos 

            Táborvezető            Szakmai vezető, szervező 
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