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Hivatalos tájékoztatás a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntéseiről  

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2020. október 01-től – a COVID-19 koronavírus 

megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében – az alábbi döntéseket hozta: 

A jelenlegi, nem csupán a magyar röplabdázást, hanem az egész világot sújtó koronavírus helyzetben 

a Magyar Röplabda Szövetség számára nem kérdéses, hogy a klubok érdekei egybeesnek a Szövetség 

érdekeivel, ami a bajnokságok lebonyolításának módját és formáját, azaz a Versenykiírást illeti, ezért 

az alábbi döntések születtek.  

A folyamatosan változó koronavírus-helyzetre való tekintettel a Magyar Röplabda Szövetség az alábbi 

Versenykiírás-módosítási/kiegészítési javaslatokat fogadta el:  

1. 2020. október 01-től minden bajnokságba és kupasorozatba benevezett csapat tagjainak 

(játékosok és stábtagok) kötelező COVID19 PCR-teszten kell átesniük minden olyan esetben, 

amikor kontakt pozitív eset vagy fertőződés gyanú merül fel.  
 

Mind a pozitív, mind a negatív eredmények jelentése és beküldése haladéktalanul kötelező az 

MRSZ erre a célra létrehozott email címére (covid19@hunvolley.hu).  
 

Szintén kötelező a tüneteket mutató, illetve pozitív teszteredményt produkáló játékosok és 

stábtagok elkülönítése, valamint a járványügyi hatóságokkal való együttműködés a jogszabályok 

és az MRSZ COVID-protokolljának megfelelően. 
 

A kötelező tesztelést a meredeken emelkedő esetszám, valamint az OSEI friss állásfoglalása 

indokolja, miszerint a koronavírus-megbetegedés még tünetmentes esetekben is súlyos 

szövődményekhez vezethet.  
 

A PCR-tesztek előzetes bejelentési kötelezettség mellett a TAO-ban elszámolhatóak.  

 

2. Koronavírus-érintettség esetén a két csapat korlátozás nélkül halaszthatja mérkőzéseit közös 

megegyezés, a két fél beleegyezése alapján (megegyezéses halasztás). Közös megegyezés 

hiányában a mérkőzést az eredeti időpontban kell lejátszani. Egy mérkőzés több alkalommal is 

elhalasztható, amennyiben erre megfelelő indokoltság van. Amennyiben a halasztott és 

megegyezésen alapuló időpontban a mérkőzés bármilyen okból kifolyólag nem játszható le, és a 

mérkőzés előtt 24 órával nem történt bejelentés és egyeztetés, akkor további megegyezéses 

halasztás nem kérhető, a mérkőzést 3-0 (75:0) arányban a halasztott időpontban pályára lépésre 

készen álló csapat javára íródik jóvá.  
 

A Versenybizottság döntése alapján az MRSZ hivatalból is elhalaszthat egy mérkőzést, ha a 

mérkőzés időpontjában az egyik csapat legalább a minimum játékos létszámot (Versenykiírásnak 

megfelelő 6 mezőnyjátékos a „Magyar-szabályt” figyelembe véve) nem tudja kiállítani igazoltan 

koronavírus-fertőzés vagy érintettség miatt vagy igazoltan hatósági karanténban van annyi 

játékosa, hogy a minimum csapatlétszám nem állítható ki (hivatalból történő halasztás).  
 

Amennyiben a Versenykiírásnak megfelelő minimum játékos létszám rendelkezésre áll, a 

mérkőzést le kell játszani. Amennyiben valamelyik csapat hatósági karanténba kerülése miatt 

kerül sor a mérkőzés elhalasztására, úgy az érintett csapat a karantén feloldását követő 7. naptól 

kezdődően kötelezhető mérkőzés lejátszására. 

http://www.hunvolley.hu/
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A minimum játékos létszámba az adott sportszervezet adott csapatának játékengedéllyel és 

érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosai számítandók össze.  
 

Mérkőzés akár megegyezéses halasztás, akár hivatalból történő halasztás útján több 

alkalommal is elhalasztható.  
 

A halasztott mérkőzéseket (koronavírus érintettség és egyéb okból elhalasztott mérkőzések 

esetében is) legkésőbb az adott korosztály alapszakaszának végéig vagy a következő fordulóig 

halasztható el, azzal a kikötéssel, hogy válogatott időszakra mérkőzést halasztani csak a 

versenykiírások erre vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges.  
 

Az egyes korosztályok halasztási határideje: 

Felnőtt 

NBI Extraliga        férfi: 2021. 03. 07. női: 2021. 02. 14. 

NBI Liga         férfi: 2021. 03. 07. női: 2021. 03. 07. 

NBII/U21         férfi: 2021. 02. 20. női: 2021. 02. 14. 

Budapest Bajnokság I. és II. osztály férfi: 2021. 03. 15. női: 2021. 03. 15. 

Utánpótlás 

U19 fiú: 2020. 10. 25. leány: 2020. 10. 25. 

U17 fiú: I. osztály: 2021. 01. 10.; II. osztály: 2020. 10. 25.  

leány: I., II. osztály és III. osztály Felsőház: 2021. 01. 10. III. osztály Alsóház: 2020. 11. 29. 

U15 fiú: I., II. osztály: 2021. 01. 03.; III. osztály: 2021. 05. 31. 

  leány: I., II. osztály és III. osztály Felsőház: 2021. 01. 03. III. osztály Alsóház: 2020. 11. 01. 

U13 fiú és leány minden osztály:  2021. 02. 28.  

A koronavírus-érintettséget legalább valószínűsíteni kell, az MRSZ-nek írásban a halasztási 

kérelemmel egyidejűleg – megküldött orvosi jelentéssel/igazolással vagy pozitív koronavírus-

teszteredménnyel. 

3. Mérkőzés-halasztások esetén különösen érzékeny kérdés a halasztás a már lefixált televíziós 

közvetítések kapcsán, hiszen ez szerződéses problémákat is okozhat. Ezért a halasztott televíziós 

mérkőzések ügyében kérjük a lejátszásra kerülő mérkőzések résztvevőit, hogy kellő 

rugalmassággal (tehát szükség esetén mérkőzés időpont-módosítással) segítsék, hogy a már 

lefixált közvetítési időben egy másik találkozó képernyőre kerülhessen.  
 

Budapest, 2020. október 01. 

 

Sporttársi üdvözlettel:   

                              Ludvig Zsolt 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 
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