
 

 

 

Felhívás U13 országos döntő rendezésére 

 

 

Tisztelt Sportszervezet! 

 

A Magyar Röplabda Szövetség felhívást intéz a 2021/2022-es U13 I. és II. 

osztályú bajnokságok döntőinek megrendezésével kapcsolatban. 

Amennyiben szándékukban áll megrendezni valamely eseményt és 

rendelkeznek az alább felsorolt feltételekkel, jelezzék a Szakmai Iroda felé a 

rendezési szándékot az esemény megnevezésével. 

 

 

Események: 

2022.05.07-08.   Leány I. osztály,  8 csapat,   2 pálya 

2022.05.07. vagy 08. Leány II. osztály,  12 csapat,  4 pálya 

2022.05.07. vagy 08. Fiú I. osztály,    6-7 csapat,  2 pálya 

2022.05.07. vagy 08. Fiú II. osztály,   9 csapat,   3 pálya 

 

Jelentkezésüket a ludvigzsolt@hunvolley.hu illetve a 

szabadosistvan@hunvolley.hu email címekre küldjék 2022. március 31-ig. 
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Feltételek: 
- Terem kb. max.: 8 – 20 óráig 

- Akadálymentes magasság: 7 méter 

- Világítás: 500 lux 

- Labda: pályánként 3db GALA BV5591S típusú, az MRSZ vagy a TACTIC Kft. logójával ellátott 

mérkőzéslabda, és 2 db tartalék mérkőzéslabda használata kötelező. A bemelegítéshez pályánként min. 8 

labda. 

- Cserepadot minden mérkőzésen biztosítania kell a rendező csapatnak. 

- MRSZ által kiadott hivatalos 3 példányos OMB Mérkőzésjegyzőkönyv. Jegyzőkönyvekről, 

jegyzőkönyvvezetőről és szükség esetén annak díjazásáról a rendező csapatnak kell gondoskodni. 

Jegyzőkönyvet az MRSZ irodában lehet beszerezni. 

- Pályánként 1 db kézi eredményjelző, plusz egy tartalék eredményjelző megléte ajánlott. 

- Állásrendi lap (erről minden csapat saját maga gondoskodik, tartalék lapok megléte ajánlott). 

- Játéktér, pálya: A pálya mérete 14 x 7 méter, a pálya közepén hálóval elválasztva. A hálómagasság az OMB 

fiú mérkőzésein 215 cm, a leány mérkőzéseken 210 cm. Mérkőzést rendezni csak antennával és 

szintszalaggal ellátott, szabályos röplabda hálóval lehet. Hálómagasság mérő használata kötelező. 

Pályánként 1 db háló, plusz egy tartalék háló megléte ajánlott. Pályánként 1 pár antenna tokkal, plusz 

tartalék antenna tokkal. A támadóvonalat a felezővonaltól 3 méterre kell kijelölni. Az oldalvonalak 

mellett 2 méter az alapvonalak mögött minimum 3 méter akadálymentes kifutó szükséges. A pálya 

vonalait 5 cm széles vonallal kell feltüntetni. Ez lehet ragasztott pálya is. 

Egyéb, a versenykiírásban nem részletezett felszerelés, eszköz:  

- 5 cm széles ragasztószalag a vonalak pótlására, javítására, antenna rögzítésre stb. 

- OSZLOPBORÍTÁS 

- minimum 4 db öltöző a csapatoknak 

- játékvezetői öltözői, 1db 

-  orvosi ügyelet, orvosi szoba 

- versenybírói szoba 

- emelvény a játékvezetőknek 

- pályaelválasztó - pl. rasselháló 

- kézi nyomásmérő, pumpa 

- Mobil oszlop esetén megfelelő ellensúly!! 

- Forgatókönyv és táblák kinyomtatva és jól látható helyen kihelyezve. 

- Az eredmények közléséhez számítógép, illetve internet elérhetőség. Ezt a játékvezetők kezelik a 

helyszínen. 

 


