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A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Versenyszabályzatát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1.§ A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által rendezett versenyek 

1.1. Ezen Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett Férfi felnőtt 
és női felnőtt Strandröplabda Magyar Bajnokság versenyek lebonyolításával 
kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az MRSZ Nyilvántartási és 
Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az MRSZ Strand-, Hó- és 
Szabadidős Röplabda Bizottságra (a továbbiakban: SSZHRB), az MRSZ 
Strandröplabda Irodára, az MRSZ Szakmai Kollégiumra (a továbbiakban: SZK), 
az MRSZ Játékvezetői Bizottságra (a továbbiakban: JB), az MRSZ Etikai és 
Fegyelmi Bizottságra (a továbbiakban: EFB), az MRSZ Fellebbviteli Bizottságára 
(FB), a sportolókra, az edzőkre, a masszőrökre, az orvosokra, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőkre és minden egyéb közreműködő sportszakemberre. 

1.2. Jelen Versenykiírás az MRSZ hivatalos honlapján és „Back Office” felületén kerül 
kihirdetésre. 

1.3. A Strandröplabda Magyar Bajnokság a Magyar Röplabda Szövetség 
(továbbiakban MRSZ) hivatalos 2021. évi országos strandröplabda bajnoksága, 
mely három Mesterversenyből és egy Döntőből álló versenysorozat. 

2.§ A versenysorozat célja 

2.1. A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, a strandröplabda 
játékosok folyamatos versenyeztetése, a közönség szórakoztatása. 

2.2. Az eredmények alapján egyéni ranglisták meghatározása. 

2.3. A versenyzők felkészítése a nemzetközi szereplésre. 

2.4. Az eredmények alapján megállapítani a 2021. évi női, illetve férfi magyar bajnok 
párosokat és további helyezetteket. 

3.§ A versenysorozat helyszínei és időpontjai 

3.1. Az egyes versenyek helyszínét és időpontját az alábbi táblázat tartalmazza: 

Verseny, forduló: Helyszín Időpont 

I. Mesterverseny Tata  2021. június 18-20. 

II. Mesterverseny Siófok 2021. július 2-4. 

III. Mesterverseny Budapest – Csepel  2021. július 16-18. 

Magyar Bajnoki Döntő Lupa Beach 2021. augusztus 13-15. 

 

3.2. A helyszínek pontos címe: 

• I. Mesterverseny: 2890 Tata, Tópart sétány., Építők parkja  

• II. Mesterverseny: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Siófok nagystrand  

• III. Mesterverseny: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., a Strandröplabdázásért 
SE pályái a Szabadkikötő SE sporttelepén  

• Magyar Bajnoki Döntő: 2011 Budakalász, Tó u. 1., Lupa Beach 

3.3. Az időpont- és helyszínváltozás jogát az MRSZ fenntartja, melyről az érintetteket megfelelő időben értesíti. 
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4.§ A versenysorozat kiírója 

Magyar Röplabda Szövetség  
1134 Budapest, Váci út 19. 
Tel: 06 1 300 7250 
E-mail: hunvolley@hunvolley.hu 
Honlap: www.hunvolley.hu és www.hunvolley.info 
 
MRSZ Kapcsolattartó: Strandröplabda referens 
Soltész Róbert 
E-mail: soltesz.robert@hunvolley.hu 

5.§ A versenysorozat szervezője 

Sportmarketing Ügynökség Kft. 
Kapcsolattartó: Takács Ágnes 
Tel: 06 30 692 2890 

6.§ Helyszíni versenybizottság 

6.1. A versenysorozat valamennyi versenyén helyszíni versenybizottság működik. 

6.2. A helyszíni versenybizottság tagjai:  

6.2.1. Az MRSZ Strandröplabda Iroda által kijelölt 1 fő Versenyigazgató 
6.2.2. Az MRSZ Strandröplabda Iroda által kijelölt 1 fő strandröplabda szövetségi 

ellenőr 
6.2.3. Az MRSZ JB által kijelölt 1 fő Főbíró, vagy Főbíró hiányában az MRSZ JB 

által kijelölt játékvezető 
6.2.4. A Szervező által kijelölt 1 fő Versenyszervező 

6.3. A helyszíni versenybizottság feladata: 

6.3.1. dönteni az esetleges tiltakozásokkal, óvásokkal kapcsolatban 
6.3.2. dönteni a lebonyolítás megváltoztatásáról, ha ez szükséges (pl. az időjárás 

miatt) 
6.3.3. dönteni valamennyi, a jelen Versenykiírás vagy az MRSZ más szabályzata 

által nem szabályozott ügyben, mely a verseny helyszínén, a verseny ideje 
alatt merül fel. 

7.§ Versenykategóriák, játékforma 

7.1. Női páros 

7.2. Férfi páros 

8.§ Játékosok szerepeltetése, részvételi feltételek, regisztráció 

8.1. A versenyen való részvétellel a résztvevők jelen szabályzat rendelkezéseit 
önmagukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 

8.2. A Mesterversenyek valamint a Döntő mérkőzésein kizárólag olyan játékos 
szerepelhet, aki az alábbi feltételeknek megfelel. 

8.2.1. Rendelkezik az MRSZ által kiállított elektronikus Strandröplabda Sportolói 
Igazolvánnyal. 

8.2.2. Rendelkezik érvényes Sportorvosi Engedéllyel. 
8.2.3. Rendelkezik a 2020-2021. évi szezonra érvényes Strandröplabda 

Versenyzési Engedéllyel.  

mailto:%20hunvolley@hunvolley.hu
http://www.hunvolley.hu/
http://www.hunvolley.info/
mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu
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8.2.4. A nevezésre vonatkozó előírásoknak megfelelően a sportszervezete a 
versenyre benevezi. 

8.2.5. Ranglistapontjai alapján kvalifikálja magát a versenyre. Az egyes 
versenyeken korlátozott az indulók száma. Ezeket a korlátozásokat a 
„Lebonyolítás” pont részletezi. 

8.3. A Magyar Bajnoki Döntőn csak olyan játékos szerepelhet, aki részt vett a 
versenysorozat legalább egy Mesterversenyén. 

8.4. A Mesterversenyeken és a Döntőn a még versenyben lévő játékosok számára a 
verseny ideje alatt alkoholos ital fogyasztása szigorúan tilos.  

8.4.1. A játékosok testi épsége és a sportág pozitív megítélése érdekében 
valamennyi játékos köteles alkoholos befolyástól mentes állapotban 
versenyezni.  

8.4.2. Az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül 
alkoholellenőrzést végezzen.  

8.4.3. Valamennyi, alkoholellenőrzésre kijelölt játékos köteles az ellenőrzésnek 
fegyelmi felelősség terhe mellett magát alávetni.  

8.4.4. Az ellenőrzést csak a pályákon kívül, a nézők és az illetéktelen személyek 
elől elzárt területen lehet elvégezni.  

8.4.5. Az alkoholos befolyás alatt álló játékost azonnal ki kell zárni a versenyből. 
Ügyét a továbbiakban az EFB vizsgálja. 

8.5. A játékosok önmagukat és sportszervezetüket képviselik, de a mérkőzéseken 
csak saját nevükön szerepelnek. A párosok hivatalos megnevezése: 
„vezetéknév” (I. játékos) – „vezetéknév” (II. játékos). 

8.6. A játékosoknak a sportról szóló 2012. évi törvény alapján a 
sporttevékenységéhez kapcsolódóan élet-, sport- és balesetbiztosítással kell 
rendelkeznie a versenysorozat ideje alatt. A biztosítás megkötéséről a 
játékosoknak és sportszervezetüknek kell gondoskodnia.  

8.7. Jogosulatlan játékos szerepeltetése: ha a verseny megkezdését követően 
kiderül, hogy valamely játékos nem felelt meg valamennyi részvételi feltételnek 
(pl. nem rendelkezett érvényes Strandröplabda Versenyzési Engedéllyel), akkor 
a játékos (páros) valamennyi mérkőzését, eredményét törölni kell. A törölt páros 
egyik játékosa sem kaphat ranglistapontot. Ha a jogosulatlan szereplés ténye 
még a verseny ideje alatt kiderül és ha erre van lehetőség, akkor a helyszíni 
versenybizottság a helyzetnek megfelelően módosíthatja a lebonyolítást. Ha a 
jogosulatlan szereplés csak később derül ki, akkor a további helyezéseket, 
mérkőzéseket változatlanul kell hagyni. 

8.8. Regisztráció 

8.8.1. Valamennyi páros (mindkét játékos) köteles valamennyi versenynapján 
legkésőbb 30 perccel az első mérkőzése előtt, illetve a regisztrációra 
meghatározott időtartam végéig regisztrálni. 

8.8.2. A regisztráció időszaka: két óra, mely az adott (fő)verseny adott 
versenynapjának első mérkőzése előtt 60 perccel kezdődik. (Példa: ha az 
első mérkőzés 9.00-ra van kiírva, akkor mindenkinek kötelező 8.00 és 10.00 
között regisztrálni.) 

8.8.3. Késedelmes regisztráció esetén a vétkes páros sportszervezete a 
Díjfizetési táblázat szerinti összeg befizetésére kötelezett. 

8.8.4. A regisztráció elmulasztása esetén a vétkes páros a versenyből kizárható. 
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8.8.5. A regisztráció során a verseny strandröplabda szövetségi ellenőre ellenőrzi 
a játékosok személyazonosságát, valamint azt, hogy a játékosok 
megfelelnek-e a részvételi feltételeknek és a Versenykiírásban foglalt 
további előírásoknak.  

8.8.6. A regisztráció során a páros köteles bemutatni a mérkőzéseken használni 
kívánt versenyfelszerelését ellenőrzésre. A helyszíni versenybizottság 
jogosult a bemutatott versenyfelszerelés használatát megtiltani, ha az a 
jelen Versenykiírás vagy az MRSZ más szabályzata alapján nem megfelelő.  

9.§ Strandröplabda Versenyzési Engedély 

9.1. Kizárólag az a játékos szerepelhet a versenysorozat bármely mérkőzésén, aki 
rendelkezik Strandröplabda Versenyzési Engedéllyel.  

9.2. Strandröplabda Versenyzési Engedélyt csak azok számára lehet kérni, akik a 
sportszervezet igazolt sportolói.  

9.3. A Strandröplabda Versenyzési Engedély a sportoló (kiskorú sportoló esetén 
törvényes képviselője) kérésére, a sportolót nyilvántartásba vevő sportszervezet 
részére adható ki. 

9.4. A Strandröplabda Versenyzési Engedély iránti kérelmet az MRSZ „Back Office” 
rendszerén keresztül lehet benyújtani. A kérelmet a Strandröplabda Iroda bírálja 
el. 

9.5. A Strandröplabda Iroda kizárólag akkor adja meg a játékos részére a 
Strandröplabda Versenyzési Engedélyt, ha a játékos sportszervezetének nincs 
rendezetlen tartozása az MRSZ-szel szemben, valamint ha a szükséges 
dokumentumokat hiánytalanul kitöltötte és a fizetendő díjakat rendezte. 

9.6. A Strandröplabda Versenyzési Engedély iránti kérelemről a Strandröplabda 
Irodának 8 napon belül határoznia kell.  

9.7. Amennyiben a Strandröplabda Iroda a kérelmet hiányosnak találta, azt 
hiánypótlásra - határidő kitűzése mellett - visszaküldeni köteles. 

9.8. A Strandröplabda Versenyzési Engedély meglétét a játékos sportszervezete a 
BackOffice rendszerben ellenőrizheti. 

9.9. A Strandröplabda Versenyzési Engedély meglétét a Strandröplabda Iroda az 
adott versenyre bejutók meghatározásakor ellenőrzi és hiányosság esetén az 
érintett sportszervezetet azonnal értesíti. 

9.10. Ha a Strandröplabda Versenyzési Engedély kiváltása nem történik meg a bejutók 
meghatározását követő 2 munkanapon belül, akkor a Strandröplabda Iroda 
jogosult a benevezett párost törölni a résztvevők közül.  

9.11. Ha egy párost a Strandröplabda Versenyzési Engedély hiánya miatt kell törölni, 
akkor az engedéllyel nem rendelkező játékos egyesülete a Díjfizetési táblázatban 
meghatározott büntetést köteles fizetni.  

 

10.§ Sportorvosi engedély 

10.1. Kizárólag az a játékos szerepelhet a versenysorozat bármely mérkőzésén, aki a 
mérkőzés napján érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik röplabda, 
teremröplabda vagy strandröplabda sportágban. 
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10.2. A versenysorozat és valamennyi, az MRSZ versenynaptárában szereplő, az 
MRSZ által akkreditált versenyen a sportorvosi engedély érvényességét az 
alábbiak szerint kell megállapítani: 

10.2.1. A sportorvosi engedély érvényességét a verseny strandröplabda szövetségi 
ellenőre a „Back Office” rendszeren keresztül (az OSEI adatbázisa alapján), 
a nevezések befogadását követően, valamint valamennyi versenynap 
kezdetén ellenőrzi. 

10.2.2. Amennyiben a rendszer nem igazolja a sportorvosi engedély 
érvényességét, az érvényesség a sportoló adatainak megadásával az 
alábbi linken: https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/ minden kétséget 
kizáróan ellenőrizhető. A felület elérését és az ellenőrzéshez szükséges 
adatokat és eszközöket az érintett sportoló köteles biztosítani. 

10.2.3. A sportszervezeteknek lehetősége van a BackOffice rendszerben 
ellenőrizni játékosaik sportorvosi engedélyének érvényességét. A funkció 
használatához a segédlet az alábbi linken érhető el: 
https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod
=148&p_kod_ev=2020 

10.2.4. A sportorvosi engedély érvényessége KIZÁRÓLAG a fenti két módon (a 
BackOffice rendszeren vagy, az osei.hu-n keresztül) igazolható. 

10.3. A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 év alatti sportolók esetében 6 
hónap, 18 év felettiek esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi 
vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. 

11.§ Nevezés 

11.1. A nevezés módja: az egyes versenyekre kizárólag az MRSZ BackOffice 
rendszerén keresztül (31-es felület) lehet nevezni.  

11.2. A nevezés határideje 

11.2.1. A versenysorozat valamennyi versenyének nevezési határideje: az adott 
verseny első versenynapja előtti 14. naptári nap éjfél. 

11.2.2. A nevezés visszaigazolása: a sportszervezetek által a BackOffice 
rendszerben rögzített és lezárt nevezések azonnal megjelennek és 
ellenőrizhetők a hunvolley.info oldalon, az adott verseny felületén. Ha a 
sportszervezet a nevezést lezárta, de az mégsem jelenik meg az oldalon, 
kérjük, hogy azonnal (24 órán belül) vegyék fel a kapcsolatot a 
Strandröplabda Irodával és jelezzék a hibát a backoffice@backoffice.hu e-
mail címen. 

11.2.3. Nevezési határidők összefoglaló táblázata: 

Verseny Időpont Nevezési 
határidő 

I. Mesterverseny 2021. június 18-20. 2021. június 4. 

II. Mesterverseny 2021. július 2-4. 2021. június 18. 

III. Mesterverseny 2021. július 16-18. 2021. július 2. 

Döntő 2021. augusztus 13-15. 2021. július 30. 

 

11.3. Késedelmes nevezés  

11.3.1. A nevezési határidőt követő 6. naptári nap éjfélig van lehetősége a 
sportszervezetnek a késedelmes nevezés lehetőségével élni, ha 
elmulasztotta a nevezési határidőt.  

https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/
https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod=148&p_kod_ev=2020
https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod=148&p_kod_ev=2020
mailto:backoffice@backoffice.hu
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11.3.2. A késedelmes nevezést e-mailben kell a sportszervezetnek kérelmeznie a 
Strandröplabda Irodánál.  

11.3.3. Késedelmes nevezés esetén a nevezési díjon felül a sportszervezet a 
Díjfizetési táblázatban meghatározott díjat is köteles befizetni. 

11.3.4. A nevezési határidőt követő 6. nap után a nevezésre nincs lehetőség. 

11.4. A nevezési díj összege: Az MRSZ Díjfizetési táblázatában meghatározott összeg. 

11.5. A nevezési díj befizetése: a nevezési díjat az MRSZ által kiállított és elektronikus 
úton megküldött számla alapján kell megfizetni.  

11.5.1. A nevezési díj befizetése azoknak a sportszervezeteknek kötelező, 
melyeknek játékosa bejut a versenyre (akár a főtáblára, akár az esetleges 
selejtezőbe). 

11.5.2. A versenyre be nem jutó játékos után a sportszervezetet nevezési díj nem 
terheli.  

11.5.3. A bejutó párosok meghatározását követően részvételi jogot elnyerő 
(várólistás/tartalék párosok közül bekerülő) játékosok után is meg kell fizetni 
a nevezési díjat.   

11.5.4. A nevezési díjat akkor is meg kell fizetni, ha a játékos/páros a versenyre 
történő bejutást követően visszavonja a nevezését, vagy ha nem jelenik 
meg a versenyen. A nevezési díj megfizetése alól kizárólag akkor adható 
felmentés, ha: 

a) a visszalépés miatt megüresedő hely a várólistáról / tartalék párosok közül 
feltöltésre került, vagy 

b) ha a visszalépés vis maior okból történik (ideértve különösen a 
sérülés/betegség esetét, melyet megfelelő módon igazolni szükséges).  

11.5.5. Ha egy játékos sportszervezetének tartozása van az MRSZ-szel szemben, 
akkor a Strandröplabda Iroda jogosult felfüggeszteni a tagszervezet 
valamennyi sportolójának Strandröplabda Versenyzési Engedélyét. 

11.6. A nevezés módosítása (párcsere) 

11.6.1. A nevezési határidő lejárta előtt a benevezett páros/párosok összeállítása, 
a benevező sportszervezet kérésére, indoklás nélkül, a Strandröplabda 
Iroda jóváhagyását követően módosítható a BackOffice rendszerben. 

11.6.2. A nevezési határidő lejárta után, de még a bejutók meghatározása előtt 
(legalább 12 órával) is van lehetőség a páros összeállításának 
módosítására. Az ilyen módosítás késedelmes nevezésnek számít, mely 
után az érintett sportszervezet a Díjfizetési táblázat szerinti összeget 
köteles befizetni az MRSZ-nek, kivéve, ha a párcsere igazoltan 
egészségügyi okból (sérülés, megbetegedés) válik szükségessé.  

11.6.3. A nevezés módosítását a párost benevező sportszervezet 
képviselője/MRSZ kapcsolattartója kérvényezheti a Strandröplabda 
Irodánál, kizárólag e-mailen keresztül. 

11.6.4. A bejutók meghatározása után a páros összetételén nem lehet változtatni. 

11.7. A nevezés visszavonása (visszalépés) 

11.7.1. A nevezési határidő lejárta előtt a párost benevező sportszervezet írásban 
benyújtott kérelmére a nevezés szankciók nélkül visszavonható. 

11.7.2. A nevezési határidő lejárta után, de még a bejutók meghatározása előtt 
bejelentett visszalépés esetén a Díjfizetési táblázat szerinti díj fizetendő, 
kivéve, ha a visszalépés orvos által igazolt sérülés, megbetegedés miatt 
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válik szükségessé.  
11.7.3. A bejutók meghatározását követően bejelentett visszalépés esetén, ha a 

páros bejutott a versenyre akkor a nevezési díjat (kivéve a 11.5.4 esetét) és 
a Díjfizetési táblázat szerinti összeget is köteles a játékos(ok) 
sportszervezete befizetni, kivéve, ha a visszalépés orvos által igazolt 
sérülés, megbetegedés miatt válik szükségessé.  

11.7.4. A sérülés/megbetegedés miatti visszalépést a játékos sportszervezete 
köteles a lehető leghamarabb közölni a Strandröplabda Irodával. 

11.7.5. A nevezés visszavonását a párost benevező sportszervezet 
képviselője/MRSZ kapcsolattartója kérvényezheti a Strandröplabda 
Irodánál, kizárólag e-mailen keresztül. 

11.8. Ki-nem-állás: Ha egy páros vagy a páros egy tagja előzetes értesítés nélkül nem 
jelenik meg a versenyen vagy a számára kiírt mérkőzésen, akkor azt ki nem 
állásnak kell tekinteni és az érintett sportszervezet a Díjfizetési táblázat szerinti 
büntetés befizetésére kötelezett. 

12.§ Összesített Egyéni Ranglista (továbbiakban: ranglista) 

12.1. A ranglista működését, a pontszámítás módját és a ranglista ponttáblát a 
„Ranglista pontrendszer és ponttábla” c. dokumentum szabályozza, mely a 
hunvolley.info oldalon található. 

13.§ Lebonyolítás 

13.1. A Mesterversenyek lebonyolítása 

13.1.1. Valamennyi Mesterverseny Főtáblából és – ha szükséges – selejtezőből áll. 
13.1.2. Valamennyi Mesterversenyen nemenként legfeljebb 28-28 páros vehet 

részt (kivéve, az utolsó bejutó helyen felmerülő pontegyenlőség esetét). 
13.1.3. A Főtáblán legfeljebb 16 páros vehet részt. 
13.1.4. A Főtábla lebonyolítási módja: 16 csapatos „Modified Pool Play” rendszerű 

lebonyolítás, melynek sémája jelen Versenykiírás mellékletei között 
található. 

13.1.5. Ha egy versenyre 16-nál több páros nevez, akkor az alábbiak szerint kell 
eljárni:  

a) A párosok tagjainak összeadott ranglistapontjai alapján az első 12 párost 
a Főtáblára kell besorolni. 

b) A fennmaradó legfeljebb 4 db Főtáblás helyért selejtezőt kell tartani.  
c) A selejtező lebonyolítási módja: legfeljebb 16 csapatos, egyenes kieséses 

rendszer, melynek sémája jelen Versenykiírás mellékletei között található. 
Az egyenes kieséses tábla összeállítása során a ranglistapontok szerint 
kell a kiemeléseket meghatározni. 

d) A selejtezőt a legjobb 4 csapat megállapításáig (negyeddöntők) kell 
lebonyolítani.  

e) A selejtezőből a Főtáblára jutó legfeljebb 4 páros Főtáblán betöltött 
kiemelését a ranglistapontjaik szerint kell meghatározni. 

13.1.6. A játékosok ranglistapontjainak meghatározását az adott verseny hetének 
hétfőjén, 12.00-kor kell megtenni, ha a verseny csütörtökön vagy azt 
követően kezdődik. Ha a verseny korábban kezdődik, akkor a verseny első 
versenynapja előtti 4. napon (vagyis az előző héten) aktuális pontszámot 
kell figyelembe venni. 

13.1.7. Ha valamely benevezett párosok között pontegyenlőség van, akkor a 
sorrendjüket sorsolással kell eldönteni a játékosok ranglistapontjainak 



 A 2021. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság Versenykiírása  

9/17 

meghatározásával egy időben, az MRSZ hivatalos helyiségében.  
13.1.8. Ha a pontegyenlőség a selejtező utolsó bejutó helyén/helyein áll fenn, akkor 

„előselejtezőt” kell tartani a verseny első versenynapján, a verseny 
helyszínén: 2 páros esetén egyetlen mérkőzéssel, 3 páros esetén 
egyfordulós körmérkőzéssel, 4 vagy 4-nél több páros esetén egyenes 
kieséssel kell meghatározni a versenyre bejutó párost, párosokat. 

13.2. A Magyar Bajnoki Döntő lebonyolítása 

13.2.1. A Magyar Bajnoki Döntő Főtáblából és – ha szükséges – selejtezőből áll. 
13.2.2. A Főtáblán legfeljebb 16 páros vehet részt.  
13.2.3. A Főtábla lebonyolítási módja: 16 csapatos, „Modified Pool Play” rendszerű 

lebonyolítás. 
13.2.4. Ha a Magyar Bajnoki Döntőre 16 párosnál több páros nevez, akkor a 

párosok tagjainak összeadott ranglistapontjai alapján az első 16 párost a 
Főtáblára kell sorolni.  

13.2.5. Selejtezőt kizárólag abban az esetben kell tartani, ha az utolsó bejutó 
helyen/helyeken pontegyenlőség van.  

a) A selejtező lebonyolítása: 2 páros esetén egyetlen mérkőzéssel, 3 páros 
esetén egyfordulós körmérkőzéssel, 4 vagy 4-nél több páros esetén 
egyenes kieséssel kell meghatározni a versenyre bejutó párost, 
párosokat. 

b) Ha a Magyar Bajnoki Döntőn selejtezőre van szükség, akkor azt a Döntő 
Főtáblás mérkőzései előtti napon kell megtartani. 

13.2.6. A játékosok ranglistapontjait a Mesterversenyekével azonos elv illetve 
időrend szerint kell meghatározni.  

13.3. A lebonyolítás-tervezet és a végleges lebonyolítás (mérkőzéssorrendek, kezdési 
időpontok) meghatározása és a visszalépések esetén alkalmazandó eljárás 

13.3.1. Valamennyi verseny lebonyolítás-tervezetét az adott verseny 1. 
versenynapja előtti 3. naptári nap 12.00-ig meg kell határozni és közzé kell 
tenni a hunvolley.info oldalon, a megfelelő verseny dokumentumai között.  

13.3.2. Valamennyi verseny végleges lebonyolítását az adott verseny 1. 
versenynapja előtti 2. naptári nap 18.00-ig meg kell határozni és közzé kell 
tenni a hunvolley.info oldalon, a megfelelő verseny dokumentumai között. 

13.3.3. Ha a bejutók meghatározása és a végleges lebonyolítás közzététele között 
történik visszalépés, akkor a kiemeléseket és a lebonyolítás-tervezetet 
ennek megfelelően aktualizálni/módosítani szükséges. 

13.3.4. Ha a végleges lebonyolítás közzétételét követően történik visszalépés, 
akkor a kiemeléseken, mérkőzések sorrendjén nem lehet változtatni. 

a) Ebben az esetben a megüresedő helyet a várólistás/tartalék párosok 
közül kell feltölteni, függetlenül attól, hogy a visszalépő páros a 
selejtezőben vagy a főtáblán szerepelt-e. 

b) Ha a versenyen nincs várólistás/tartalék páros és a visszalépő páros a 
főtáblára volt besorolva, akkor az adott verseny selejtezőjének a legjobb 
5. helyezettje is bejuthat a Főtáblára. Azt kell a legjobb 5. helyezett 
párosnak tekinteni, aki a selejtező 2. körébe jut és az összes mérkőzésén 
nyert pontjainak illetve az összes mérkőzésén vesztett pontjainak aránya 
a legmagasabb. 
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13.4. A versenyek általános időrendje, a mérkőzések dátuma, kezdési időpontja 

13.4.1. A Mesterversenyek selejtező mérkőzéseit az adott verseny első 
meghirdetett versenynapján kell megtartani. A selejtező mérkőzések 
legkorábban 12.00-kor kezdődhetnek (kivéve a pontegyenlőség miatt 
szükségessé váló „előselejtezőket”). 

13.4.2. A Főtáblás mérkőzéseket az adott verseny második meghirdetett 
versenynapján kell megkezdeni. Ezen a versenynapon a mérkőzések 
legkorábban 9.00-kor kezdődhetnek és a mérkőzéseket a legjobb 4 páros 
megállapításáig (negyeddöntők lejátszása) kell lebonyolítani.  

13.4.3. Az adott verseny harmadik meghirdetett versenynapján az elődöntőket és a 
helyosztókat (bronzmérkőzés és döntő) kell lejátszani. Ezek a mérkőzések 
legkorábban 8.45-kor kezdődhetnek.  

13.4.4. Indokolt esetben (pl. a program csúszása, időjárási körülmények, TV 
közvetítés) a fenti legkorábbi kezdési időpontok módosíthatók, melyről az 
érintetteket időben tájékoztatni szükséges.  

13.4.5. A lebonyolításban feltüntetett kezdési időpontok tájékoztató jellegűek.  
13.4.6. Valamennyi versenypályán az adott versenynapon az első két mérkőzés a 

kiírt kezdési időpontnál korábban nem kezdhető.  
13.4.7. A további mérkőzéseket az előző mérkőzés vége után 5 perccel (melegítési 

idő) kell kezdeni. A mérkőzések az eredetileg kiírt kezdési időpontnál 
legfeljebb 1 órával kezdhetők korábban („not before time”). 

14.§ Díjazás 

14.1. A versenysorozat valamennyi versenyének díjazásáról a Szervező az alábbiak 
szerint köteles gondoskodni. 

14.2. A versenysorozat valamennyi versenyén az 1-3. helyezett férfi és női páros 
serleg és érem díjazásban részesül, játékosonként. 

14.3. A versenysorozat valamennyi versenyén az 1-4. helyezett férfi és női párosok 
pénzdíjban részesülnek. A pénzdíj kifizetése a Szervező feladata. A pénzdíj 
felosztásának módja: 

Helyezés Pénzdíj 

1. helyezett páros (nemenként) bruttó 200.000,- Ft 

2. helyezett páros (nemenként) bruttó 150.000,- Ft 

3. helyezett páros (nemenként) bruttó 100.000,- Ft 

4. helyezett páros (nemenként) bruttó 50.000,- Ft 

14.4. A résztvevők a szponzori, támogatói felajánlásoktól függően további díjakat, 
különdíjakat, illetve tárgyjutalmakat kaphatnak. 

15.§ Eredményhirdetés 

15.1. A versenysorozat valamennyi versenyén a helyosztó mérkőzéseket követő 
eredményhirdetésen az 1-4. helyezett párosok játékosai kötelesek páronként 
egységes, a résztvevők ruházatára vonatkozó előírásoknak megfelelő mezben 
megjelenni. 

15.2. Ha valamely páros nem, vagy nem teljes létszámban jelenik meg az 
eredményhirdetésen, vagy öltözete nem az előírásoknak megfelelő, akkor a 
játékos(ok) sportszervezete a Díjfizetési táblázat szerinti büntetés befizetésére 
kötelezett. 
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16.§ A mérkőzés folyamán szankcionált csapattag elleni eljárás 

16.1. A mérkőzés folyamán „büntetés”, „kiállítás”, „kizárás” szankcióban részesülő 
csapattag után esetenként a szankcionált csapattag sportszervezetének 
büntetése a Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott összeg. 

16.2. A mérkőzés során „kizárás” szankcióval büntetett csapattagnak a verseny 
területét el kell hagynia, a verseny további mérkőzésein semmilyen minőségben 
nem szerepelhet, valamint a csapattag Strandröplabda Versenyzési Engedélyét 
a Strandröplabda Iroda azonnali hatállyal felfüggeszti a jogerős fegyelmi 
határozatig. Továbbiakban ügyét az EFB tárgyalja. 

16.3. A fegyelmi tárgyalásra az EFB által meghatározott időpontban, az MRSZ 
Fegyelmi szabályzatának rendelkezései alapján kerül sor. 

17.§ Tiltakozás, óvás 

17.1. A mérkőzés előtti, alatti vagy utáni eseményekkel, körülményekkel kapcsolatban 
kizárólag a csapatkapitány jogosult tiltakozni, illetve óvni.  

17.2. Tiltakozni és óvni az FIVB Refereeing Guidelines and Instructions 2019 c. 
dokumentumának Protest Protocol (Tiltakozási Protokoll) előírásai szerint, a jelen 
Versenykiírásban rögzített eltérésekkel lehetséges. A Protest Protocol magyar 
fordítása megtalálható a hunvolley.info oldalon.  

17.3. A Tiltakozási Protokoll 1. szintje a „tiltakozásnak” felel meg.  

17.3.1. Tiltakozni kizárólag a Tiltakozási Protokollban meghatározott esetekben 
lehetséges, melyek a következők: 

a) A mérkőzésen a játékvezetők a hivatalos játékszabályokat tévesen 
értelmezték vagy alkalmazták, vagy a döntéseik szabályok szerinti 
következményeit nem érvényesítették. 

b) Jegyzőkönyvvezetői hiba történt (forgásrend vagy hibás eredmény) 
c) A mérkőzés lejátszásának valamely technikai feltétele, körülménye nem 

megfelelő (időjárás, világítás, stb.) 
17.3.2. Ha a tiltakozás nem felel meg a fenti követelmények/feltételek egyikének 

sem, akkor az I. játékvezető nem engedélyezheti a tiltakozást. 
17.3.3. Ha a tiltakozás megfelelő, akkor annak elbírálására elsődlegesen a Főbíró, 

vagy hiányában a játékvezetői delegált, a játékvezetői delegált 
akadályoztatása esetén a strandröplabda szövetségi ellenőr jogosult. 

17.3.4. A tiltakozás tényét, körülményeit és eredményét a mérkőzés 
jegyzőkönyvében rögzíteni kell.  

17.3.5. Amennyiben a tiltakozás elutasításra kerül, a páros sportszervezete a 
Díjfizetési táblázatban meghatározott büntetés befizetésére kötelezett.  

17.4. A Tiltakozási Protokoll 2. szintje az „óvásnak” felel meg.  

17.4.1. Óvni kizárólag a csapatkapitány jogosult.  
17.4.2. Óvásra kizárólag akkor van lehetőség, ha: 

a) a tiltakozás elbírálására az arra jogosult személyek 
hiánya/akadályoztatása miatt nem volt lehetőség 

b) a tiltakozást elutasította az illetékes személy 
c) a tiltakozást jogosnak ítélte meg az illetékes személy, de ezzel a 

döntéssel szemben egy csapatkapitány jelezte fellebbezési szándékát 
d) a mérkőzés befejeződését követő esemény miatt szeretne egy 

csapatkapitány tiltakozni/óvni.  
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17.4.3. Az óvást a helyszíni versenybizottság azonnal megtárgyalja és 
eredményéről az érintetteket értesíti.  

17.4.4. Az óvás tényét, körülményeit és eredményét a mérkőzés jegyzőkönyvében 
rögzíteni kell.  

17.4.5. Amennyiben az óvás elutasításra kerül, a páros sportszervezete a 
Díjfizetési táblázatban meghatározott büntetés befizetésére kötelezett. 

17.4.6. A helyszíni versenybizottságnak az óvás tárgyában hozott határozatával 
szemben további jogorvoslatnak helye nincs.  

17.5. Nem képezhetik sem tiltakozás, sem óvás alapját a sportszakmai jellegű 
technikai hibák (labdaérintés, sánc, kint-bent labda, hálóérintés stb.), amelyeket 
a játékvezető esetlegesen tévesen ítél meg. 

18.§ Dopping 

18.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság (EMMI 
SFÁ), a Magyar Antidopping Csoport és az MRSZ fenntartja magának a jogot, 
hogy előzetes bejelentés nélkül is doppingellenőrzést tartson. Az MRSZ által 
rendezett versenyeken résztvevő sportolókra és sportszakemberekre az MRSZ 
Doppingszabályzata vonatkozik, mely összhangban van az FIVB, IOC, WADA, 
MOB doppingszabályzatokkal és a doppingra vonatkozó hazai előírásokkal.  

18.2. A doppingellenőrzés lebonyolításának előírásait az EMMI erre vonatkozó 
szabályzata tartalmazza, amely hozzáférhető az EMMI, a MOB és a Magyar 
Antidopping Csoport internetes honlapján. 

19.§ Költségek 

19.1. A versenysorozatban való részvétellel kapcsolatban a Díjfizetési táblázatban 
szereplő költségek (átigazolási és leigazolási díjak, versenyzési engedély díja, 
nevezési díj, stb.) terhelik a játékosok sportszervezetét.  

19.2. A játékosok az utazási, szállás és étkezési költségeiket saját maguk viselik. 

19.3. A versenyek szervezési és lebonyolítási költségei a Szervezőt terhelik. 

20.§ Játékszabályok 

20.1. A versenysorozaton a Strandröplabdázás Hivatalos Játékszabályai 2017-2020 
érvényesek. A szabályok és a versenykiírásban rögzítettek betartását a 
versenyre történő nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik. 

20.2. A szabálykönyv és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el: 
https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15 

20.3. A mérkőzéseket a Szervező által biztosított mérkőzéslabdával (MIKASA VLS 
300) kell lejátszani.  

20.4. A versenysorozat mérkőzésein az MRSZ egyszerűsített strandröplabda 
jegyzőkönyvét kell használni. A helyosztó mérkőzéseken (3. helyért, 1. helyért) 
az FIVB nemzetközi jegyzőkönyvét kell alkalmazni.  

21.§ Felépülési idő 

21.1. Felépülési idő kérésére egy játékosnak a 2021. évi Strandröplabda Magyar 
Bajnokság és Utánpótlás Magyar Bajnokság során (Felnőtt Mesterversenyek, 5*-
os Utánpótlás Magyar Bajnoki fordulók, döntők) 2 alkalommal van lehetősége.  

https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15
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21.2. A felépülési idők nyilvántartása és összegzése során figyelmen kívül kell hagyni 
azokat az eseteket, amikor a felépülési időt a játékos egy vérzéses vagy 
traumatikus sérülés miatt kérte. Ezeket az eseteket a verseny hivatalos 
orvosának kell igazolnia a mérkőzés jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatában. 

21.3. Minden további felépülési idő igénybevétele után a játékos sportszervezete a 
Díjfizetési táblázatban meghatározott díjat köteles fizetni az MRSZ részére.  

21.4. A felépülési időkkel kapcsolatos további eljárásokra az FIVB Refereeing 
Guidelines and Instructions 2019 dokumentumának vonatkozó előírásai (Medical 
Injury Protocol) az irányadók. A dokumentum magyar fordítása (Sérülési 
Protokoll) a hunvolley.info oldalon elérhető. 

22.§ Játékvezetés 

22.1. A versenysorozat mérkőzéseire az MRSZ JB küld strandröplabda vizsgával 
rendelkező játékvezetőket. 

22.2. A selejtező mérkőzéseken csak I. játékvezető működik.  

22.3. A Főtáblás mérkőzéseken I. és II. játékvezető működik. 

22.4. A helyosztó mérkőzéseken (1. helyért, 3. helyért) I. és II. játékvezető, valamint 2-
2 fő vonalbíró működik, akiket a versenyen közreműködő játékvezetők közül kell 
kijelölni. Indokolt esetben a Főbíró/játékvezetői delegált a felsorolt mérkőzéseken 
kívüli mérkőzésekre is kijelölhet vonalbírókat a versenyen közreműködő 
játékvezetők közül.  

22.5. A játékvezetők szállásáról, étkezéséről a Szervező köteles gondoskodni.  

23.§ A verseny lebonyolítását segítő személyzet 

23.1. A segédszemélyzet tagjai: a pályafelügyelő(k), a labdaszedő(k) és az 
eredményjelző(k) kezelője (lapozó).  

23.2. A versenyek lebonyolításához szükséges segédszemélyzet rendelkezésre 
állásáról, megfelelő létszámáról, felszereléséről, étkezéséről és munkájuk 
koordinálásáról a Szervező köteles gondoskodni. 

23.3. A segédszemélyzet szükséges létszáma: 

23.3.1. pályafelügyelők: versenypályánként legalább 1 fő 
23.3.2. labdaszedők: versenypályánként és versenynaponként legalább 4 fő, 

mérkőzésenként legalább 2 fő. A helyosztókon (1. hely, 3. hely) 6 fő 
labdaszedő működése kötelező.  

23.3.3. Eredményjelző kezelő (lapozó): versenypályánként és versenynaponként 
legalább 2 fő, mérkőzésenként legalább 1 fő. A helyosztókon (1. hely, 3. 
hely) 3 fő lapozó működése kötelező.  

24.§ A résztvevők ruházata 

24.1. A játékosok kötelesek egységes színű és szabású, számozott alsó és felső 
versenyruházatot viselni. A mezek számozása 1-es vagy 2-es lehet. A számozás 
a felső elején kötelező. 

24.2. A játékosok megfelelő versenyruházatáról a játékosok sportszervezete, illetve a 
játékosok kötelesek gondoskodni. 
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24.3. A verseny résztvevőinek (játékosok, edzők, stb.) felszerelésén nem szerepelhet 
semmilyen felirat, jelkép vagy bármi egyéb, mely mások emberi méltósághoz 
való jogát sértheti vagy a verseny jó hírnevét veszélyeztetheti. 

24.4. A játékosok versenyruházatán egyéni, illetve egyesületi támogatók, szponzorok 
megjelenítése megengedett. 

24.5. A Szervező az elődöntőkre és helyosztókra (1. helyért, 3. helyért) biztosít a 
játékosok részére versenymezt. A játékosok kötelesek a Szervező által biztosított 
versenymezt viselni a mérkőzések, az eredményhirdetés és az interjúk alatt.  

24.6. Aláöltözők viselése megengedett, feltéve, hogy az aláöltözők a páros mindkét 
tagján egységes színűek és szabásúak. Ettől eltérni csak egészségügyi okból, 
orvosi igazolás bemutatása, a verseny egészségügyi felügyeletét ellátó személy 
igazolása, vagy a strandröplabda szövetségi ellenőr engedélye esetén 
lehetséges. 

24.7. A mezekre vonatkozó előírások megsértése esetén a játékos(ok) sportszervezete 
a Díjfizetési táblában meghatározott összeg befizetésére kötelezett. 

25.§ Létesítményfeltételek, rendezéshez szükséges eszközök 

25.1. Az MRSZ és a Szervező közötti külön megállapodás szerint. 

26.§ Egyebek 

26.1. A versenysorozat valamennyi versenynapján a Szervező köteles egészségügyi 
felügyeletet biztosítani a versenynap első mérkőzése előtt fél órával kezdődően a 
versenynap utolsó mérkőzése után fél órával bezárólag. 

26.2. A bemelegítéshez szükséges labdáról, labdákról a játékosok saját maguk 
kötelesek gondoskodni. 

26.3. A párosokra várakozási idő nincs. Ha egy páros nincs a pályánál a megfelelő 
időpontban, akkor ki nem állónak kell tekinteni, a mérkőzést elveszíti és a 
mérkőzést 2:0 (21:0; 21:0) játszma és pontaránnyal az ellenfél javára kell írni. 

26.4. A versenysorozat valamennyi eseményén a Szervező köteles maradéktalanul 
betartani az MRSZ járványügyi előírásait a strandröplabda tornák szervezésére, 
rendezésére vonatkozóan. 

26.5. A Szervező köteles valamennyi versenynapon valamennyi érintett játékos 
részére legalább 1,5 liter ivóvizet biztosítani. A Szervező által biztosított 
mennyiségen felüli folyadékpótlásról a játékosoknak maguknak kell gondoskodni. 

26.6. Amennyiben a bajnokság elháríthatatlan okból (pl. járvány- vagy más 
katasztrófahelyzet) félbeszakad, és azt befejezni nem lehet, a helyezések nem 
állapíthatóak meg. 

27.§ Záró rendelkezések 

27.1. Jelen Versenykiírást az MRSZ Elnöksége 2021. február 4-én elfogadta.  

27.2. Az MRSZ fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, melyekről 
megfelelő időpontban az érintetteket tájékoztatja. 
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1. melléklet A Főtábla lebonyolítása (16 csapatos Modified Pool 
Play rendszerű lebonyolítás) 

 

Csoportok beosztása 

„A” csoport „B” csoport „C” csoport „D” csoport 

1. kiemelt (#1) 2. kiemelt (#2) 3. kiemelt (#3) 4. kiemelt (#4) 

8. kiemelt (#8) 7. kiemelt (#7) 6. kiemelt (#6) 5. kiemelt (#5) 

9. kiemelt (#9) 10. kiemelt (#10) 11. kiemelt (#11) 12. kiemelt (#12) 

16. kiemelt (#16) 15. kiemelt (#15) 14. kiemelt (#14) 13. kiemelt (#13) 

 

Csoportmérkőzések 

„A” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M1 #1 vs #16 

M2 #8 vs #9 

M3 M1 győztese vs M2 győztese 

M4 M1 vesztese vs M2 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
A1: M3 győztese; A2: M3 vesztese; A3: M4 győztese; A4: M4 vesztese 
 

„B” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M5 #2 vs #15 

M6 #7 vs #10 

M7 M5 győztese vs M6 győztese 

M8 M5 vesztese vs M6 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
B1: M7 győztese; B2: M7 vesztese; B3: M8 győztese; B4: M8 vesztese 
 

„C” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M9 #3 vs #14 

M10 #6 vs #11 

M11 M9 győztese vs M10 győztese 

M12 M9 vesztese vs M10 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
C1: M11 győztese; C2: M11 vesztese; C3: M12 győztese; C4: M12 vesztese 
 

„D” csoport 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M13 #4 vs #13 

M14 #5 vs #12 

M15 M13 győztese vs M14 győztese 

M16 M13 vesztese vs M14 vesztese 

A csoport helyezéseinek megállapítása: 
D1: M15 győztese; D2: M15 vesztese; D3: M16 győztese; D4: M16 vesztese 
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1. keresztjáték mérkőzései 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) 

Mérkőző párosok 

M17 C2 vs D3 

M18 B2 vs C3 

M19 A2 vs B3 

M20 D2 vs A3 

 

2. keresztjáték mérkőzései (negyeddöntő) 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) Mérkőző párosok 

M21 A1 vs M17 győztese 

M22 D1 vs M18 győztese 

M23 C1 vs M19 győztese 

M24 B1 vs M20 győztese 

 

Elődöntő 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) Mérkőző párosok 

M25 M21 győztese vs M22 győztese 

M26 M23 győztese vs M24 győztese 

 

Helyosztók 

Mérk. sorszáma 
(a sorrend ettől eltérhet!) Mérkőző párosok 

M27 
(3. helyért) 

M25 vesztese vs M26 vesztese 

M28 
(1. helyért) 

M25 győztese vs M26 győztese 

 

A Főtábla végeredményének megállapítása 

1. M28 győztese 

2. M28 vesztese 

3. M27 győztese 

4. M27 vesztese 

5-8. M21-M24 vesztese 

9-12. M17-M20 vesztese 

13-16. A4, B4, C4, D4 
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2. melléklet Mesterversenyek selejtezőinek lebonyolítása: 16 
csapatos, egyenes kieséses rendszer 

 

Selejtező 1. kör 

Mérkőzések (M) 
száma 

(a sorrend ettől eltérhet!) 
Mérkőző párosok 

SM1 13. kiemelt (#13) vs. 28. kiemelt (#28) 

SM2 14. kiemelt (#14) vs. 27. kiemelt (#27) 

SM3 15. kiemelt (#15) vs. 26. kiemelt (#26) 

SM4 16. kiemelt (#16) vs. 25. kiemelt (#25) 

SM5 17. kiemelt (#17) vs. 24. kiemelt (#24) 

SM6 18. kiemelt (#18) vs. 23. kiemelt (#23) 

SM7 19. kiemelt (#19) vs. 22. kiemelt (#22) 

SM8 20. kiemelt (#20) vs. 21. kiemelt (#21) 

Selejtező 2. kör 

Mérkőzések (M) 
száma 

(a sorrend ettől eltérhet!) 
Mérkőző párosok 

SM9 SM1 győztese vs. SM8 győztese 

SM10 SM2 győztese vs. SM7 győztese 

SM11 SM3 győztese vs. SM6 győztese 

SM12 SM4 győztese vs. SM5 győztese 

 

A selejtező végeredményének megállapítása 

Főtáblára  
bejutó  
párosok 

SM9 győztese 

SM10 győztese 

SM11 győztese 

SM12 győztese 

17. hely SM9-M12 vesztese 

21. hely SM1-M8 vesztese 

 


