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ÜLŐRÖPLABDA EURÓPA BAJNOKSÁG 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG 

 

 

Az Ülőröplabda Női és Férfi Európa Bajnokságot 2019. 07.15-20 között rendeztük meg a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 9 női és 12 férfi csapat részvételével.   

Sportszakmai eredményesség tekintetében nem végződött jól számunkra az Európa 

bajnokság, a férfi csapatunk utolsó, a női pedig utolsó előtti helyen végzett. A női csapat 

teljesítményére rányomta bélyegét, hogy hazai környezetben sosem játszottak még ennyi 

ember előtt, ezért játékuk görcsössé vált, a sokadik vereség után pedig már az önbizalom 

hiánya is szerepet játszott. Férfi csapatunk eredményességének döntően befolyásoló tényezője 

pedig a sportdiplomácia kudarca volt, hiszen a klasszifikáció (előzetes orvosi besorolási 

vizsgálat, mely során a sérülések mértéke alapján kategorizálják a sportolókat) során a 

válogatott egyik legjobb és legrutinosabb játékosát teljesen érthetetlen okból minimális 

sérültségi kategóriába sorolták, s ezzel elvették a lehetőséget, hogy hazai környezetben 

játszhasson és ez megpecsételte az egész csapat teljesítményét. 
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Ha rendezés oldaláról vizsgáljuk meg az Eb-t, akkor pozitív mérleget vonhatunk mind 

megítélés, mind anyagi szempontból. 

A ParaVolley Europe (PVE) elnöke, Branko Mihorko etalonként, követendő példaként 

értékelte a magyar szervezést: „Köszönjük a szervezőbizottságnak, a Magyar Röplabda 

Szövetségnek és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, hogy új szintre emelte a nemzetközi 

versenyszervezést a para csapatsportban. Nehéz dolga lesz a következő európai szervezőnek, 

hiszen innentől ez a szint az elvárás. Nehéz olyan helyszínt találni, ahol a 

mozgáskorlátozottak kényelme ilyen magas szinten biztosított, gördülékenyek az edzések, 

óramű pontossággal van megtervezve a versenyrend és a környezet is gyönyörű. Bátran 

mondhatom minden csapat nevében és a ParaVolley Europe munkatársai nevében: köszönjük, 

Budapest!” 

Ha anyagi szempontból vizsgáljuk, akkor is mindenképpen pozitív mérleget vonhatunk.  

A szervezést 2 tényező nehezítette. 

1. A fő szervezőknek (Raska Gyula, Szabó Zita majd Kertész Róbert) nem volt nagy 

nemzetközi esemény szervezésében tapasztalatuk és mindhárom főszervező a 

rendezésében már nem tudott részt venni, mert sportolóként és szövetségi 

kapitányként mindannyian érintettek voltak. 

http://www.hunvolley.hu/
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2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az utolsó pillanatig nem adott végleges árat a 

szolgáltatásaikra, így nehezen volt kalkulálható a költségvetés végső pontos 

kimenetele. 

A rendezés során az anyagi konstrukciók kedvezőbbek voltak, mint a terem Eb kapcsán, mert 

itt a csapatok jelentős hozzájárulási díjat fizettek a szervezéshez és adminisztrációhoz és már 

az elején látni lehetett, hogy racionális tervezés mellett pozitív eredménnyel tud zárni az 

esemény.  

A bevételeink 3 pilléren álltak: 

- Állami támogatás 

- Saját forrás 

- Szponzoráció 

A költségeket alap költségekre és egyéb költségekre osztottuk fel. Ez összesen kb. 

117.500.000 Ft-ot ölelt fel. 

Az eseményt pozitív eredménnyel zártuk. 

Konklúzió: 

A jövőre vonatkozóan kerülni kell az olyan jellegű három szereplős rendezési konstrukciót, 

mint ami az ülőröplabda Eb kapcsán fennállt. A Magyar Paralimpiai Bizottság volt a szerződő 

fél a PVE-vel (Para Volley Europe), viszont az MRSZ volt a költségviselő. Ez óriási 

konfliktus és veszélyforrás is egyben, ebben az esetben szerencsére nem lett rossz a vége. 

A projekten dolgozó csapat összeállításánál is fontos szempont kell, hogy legyen a homogén 

társaság, akik az érdekeket megfelelően tudják alakítani a közös célok elérése érdekében. 

A rendezvény szerevezését az erre a feladatra megfelelően felkészített és megfelelő 

tapasztalattal rendelkező vezetők irányításával kell, hogy végezzék a projektben dolgozók, 

A játékosok bevonása ilyen jellegű projektbe nem optimális, mert azok a sportolók 

szemszögéből mérlegelik az eldöntendő kérdéseket, háttérbe szorítva az MRSZ anyagi 

szempontjait.  
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Mindenképpen az egyik leglátványosabb Paralimpiai sportág az ülőröplabda és lenne benne 

potenciál, hogy a válogatottjaink kijuthassanak oda, de ehhez mind a sportszakmai oldalról 

mind pedig a bajnokság működtetése szempontjából változtatásra lenne szükség. 

Budapest, 2020. május 26.        

 

……………………………….. 

Vatai Gabriella 

Magyar Röplabda Szövetség 
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