Kispest Open
Utánpótlás Strandröplabda Budapest Bajnokság 2021.
1.

2.

A verseny célja:
Strandröplabda sportág népszerűsítése a StartUp programon keresztül, Budapest és agglomerációjában
sportoló utánpótlás korosztály versenyzési lehetőségének rendszeres biztosítása. Ranglista pontok
szerzésének biztosítása! A versenysorozat az MRSZ program része, 4*-os besorolással!
A verseny ideje,rendezője,
1. forduló (05.15.)
BRSZ
2. forduló (05.16.)
BRSZ
3. forduló (05.29.)
BRSZ
4. forduló (05.30.)
BRSZ
5. forduló (06.05.)
BRSZ
6. forduló (06.06.)
BRSZ
7. forduló (06.13.)
BRSZ
8. forduló (06.20.)
BRSZ
9. forduló (06.26.)
BRSZ
10. forduló (06.27.)
BRSZ

lebonyolítója,
Kispest SE
Kispest SE
Kispest SE
Kispest SE
ÓSSC
ÓSSC
ÓSSC
ÓSSC
ÓSSC
Kispest SE

helyszíne,
Csepel
Csepel
Csepel
Csepel
PSE Sporttelep
PSE Sporttelep
PSE Sporttelep
PSE Sporttelep
Siófok döntő
Siófok döntő

korcsoport
U14
U20
U16
U18
U16
U14
U20
U18
U14
U18

3.

A verseny helyszínek:
 Csepel, Szabadkikötő SE sporttelepe (1211 Bp. Weiss Manfréd út 5-7.)
 PSE Sporttelep (1103 Bp. Kőér u. 2./B.)
 Siófok, Nagystrand, Beach Aréna

4.

A verseny időpontjai és versenyszámok:
U16 fiú-leány időpontok
2021.05.29 szombat, 9.00 óra 1. forduló
2021.06.05 szombat, 9.00 óra 2. forduló

U14 fiú-leány időpontok
2021.05.15 szombat, 9.00 óra 1. forduló
2021.06.06 vasárnap, 9.00 óra 2. forduló
2021.06.26 szombat, 9.00 óra döntő

U20 fiú-leány időpontok
2021.05.16 vasárnap, 9.00 óra 1. forduló
2021.06.13 vasárnap, 9.00 óra 2. forduló

U18 fiú-leány időpontok
2021.05.30 vasárnap, 9.00 óra 1. forduló
2021.06.20 vasárnap, 9.00 óra 2. forduló
2021.06.27 vasárnap, 9.00 óra döntő

Versenyszámok:
 U14, U16, U18, U20 fiú, leány páros,
5.

A verseny résztvevői:
U14:
2021. évben NEM töltik be 14. életévüket! (2008. jan. 1. és után születettek)
U16:
2021. évben NEM töltik be 16. életévüket! (2006. jan. 1. és után születettek)
U18:
2021. évben NEM töltik be 18. életévüket! (2004. jan. 1. és után születettek)
U20:
2021. évben NEM töltik be 20. életévüket! (2002. jan. 1. és után születettek)
A verseny nyílt, igazolt játékosok is indulhatnak! A versenyre a Back Office rendszerben regisztrált,
versenyengedéllyel, érvényes sportorvosival, a verseny napján hatályban lévő Covid nyilatkozatokkal
és/vagy tesztekkel rendelkező játékosok nevezhetnek.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
telefon: (06-1) 3474-605 * e-mail: gesz@kispest.hu * honlap: www.gesz.kispest.hu

Az U14, U18 döntőkre az aktuális ranglista első 16 párosa jogosult nevezni. Ha a bejutott párosok közül
valamelyik nem tud kiállni, akkor a soron következő páros kap indulási jogosultságot.
6.

Nevezés:
Nevezni online, az MRSZ BackOffice rendszeren keresztül kell (www.hunvolley.info; 31-es felület).
Nevezési határidő: Egy héttel az adott forduló előtt
Nevezési díj tornánként és kategóriánként:
10.000.-Ft/ páros/kategória, melyet a helyszínen kell
befizetni! A nevezési díjakról elektronikus számlát állítunk ki.

7.

Lebonyolítás és időrend:
A nevezések számától függően változik, alapvetően csoportmérkőzés.

8.

Díjazás:
Kategóriánként az I. helyezett kupa, I-III. helyezett
Minden résztvevő strandröpis trikót kap ajándékba.
Az U14-U18 kategória győztesei különdíjban részesülnek!

9.

páros

érem

díjazásban

részesül.

Speciális strandröplabda szabályok:
Páros kategóriában U16-tól az FIVB Strandröplabda Hivatalos Szabályai és Kiegészítések (www.brsz.hu) az
irányadó!
U14-nél: A pálya mérete 6X12m. A labdaérintés minőségét nem kell szigorúan elbírálni. A támadó érintésnek
ütöttnek kell lenni, vagyis tenyérrel, alkarral, ököllel, fejjel, stb. kell végrehajtani. Ha a játékos a pálya
bármely részéről ujjheggyel juttatja át a labdát az ellentérfélbe, avagy a labda sáncot ér, úgy játékhibát követ
el.

10. Egyebek:
A hálómagasság: U20, U18 fiú, leány kategóriában 243 cm/224 cm. U16, U14 fiú, leány kategóriában
224cm/210cm. A mérkőzéseken csak a rendezők által biztosított, avagy azzal megegyező márkájú, méretű,
súlyú strandröplabdát lehet használni. A versenykiírásban rögzített kivételektől eltekintve a
strandröplabdázás érvényben lévő játék- és versenyszabályait kell alkalmazni. A mérkőzésekhez szólítás után
a párosoknak haladéktalanul fel kell állni. 5 perc várakozási idő van, amennyiben a csapat ezen időn belül
nem jelenik meg, ki nem állónak kell tekinteni és a mérkőzést a lehető legnagyobb pontkülönbséggel
elveszítette. A verseny részletes lebonyolítási rendjét a verseny szervezője a nevezési határidő lejárta után,
a nevezett csapatok számának ismeretében határozza meg, és erről értesíti a résztvevőket. Időkérés
szettenként, csapatonként egyszer lehetséges. Ha a verseny hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek,
tanulók) olyan eset fordul elő, amely nem egyeztethető össze a sportszerűség eszméivel (házirend be nem
tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot stb.) a
Versenybizottság a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles a személyt, illetve a csapatot kizárni, s
erről a tényről a BRSZ-t tájékoztatni. A további szankcionálás jogát a BRSZ fenntartja. Óvás nincs. Minden
vitás kérdésben a Versenybizottság dönt a helyszínen. (Versenybizottság: versenyigazgató, versenytitkár,
vezető játékvezető) A csapatoknak kiküldött beosztás és időrend tájékoztató jellegű. Minden csapat első
mérkőzése kötött az időponthoz, a további mérkőzések a sorrendiségen alapulnak, onnantól kezdve az
időpontok csak a tájékoztatást szolgálják. A szervezők fenntartják a jogot az esetleges változtatásra. A
versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt!
A versenyről bővebb felvilágosítást a 06-20/297-99-72 telefonszámon, mail: ksekerekes@gmail.com Kerekes
Balázs főszervezőtől lehet kérni.
Mindenkinek jó versenyzést kíván a szervező bizottság!
Budapest, 2021. 04. 08.
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