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Tájékoztató és jelentkezési/vállalási lap  

az utánpótlás és felnőtt Strandröplabda Magyar Bajnokság fordulóinak és 

döntőinek szervezői számára 

2023-ban a felnőtt és utánpótlás Strandröplabda Magyar Bajnokság fordulóit, valamint az utánpótlás 

döntőket a Magyar Röplabda Szövetség a tagszervezeteivel együttműködve tervezi megrendezni. A 

verseny/versenyek szervezője bármely MRSZ Tagszervezet lehet, amely vállalja az előírt 

követelmények és feltételek teljesítését és szervezési szándékát a jelentkezési lap elküldésével a 

jelentkezési határidő lejárta előtt jelzi.  
 

Az egyes versenyek szervezésére az alábbi jelentkezési, illetve vállalási lappal lehet pályázni, mely 

egyúttal tartalmazza a szervezők kötelezettségeit, valamint a rendezési követelményeket, feltételeket; 

valamint az MRSZ által nyújtott támogatási formákat, lehetőségeket, illetve annak részleteit. Minden 

egyéb kérdésről (pl. lebonyolítás, nevezési díj, résztvevők száma, kvalifikáció, stb.) a bajnokság 

versenykiírása rendelkezik. 
 

A szervezők kiválasztásának folyamata: 

1.  Pályázatok beérkezése a megadott határidőig 2023. március 12., éjfél 

2.  Pályázatok áttekintése, értékelése; felmerülő kérdések 

egyeztetése, szükség esetén hiánypótlási lehetőség 

2023. március 24 -ig 

3.  Helyszínbejárások 2023. március 13-24.  

4.  Az MRSZ Szakmai Iroda, valamint a Szervezési és Műszaki Iroda 

javaslatot tesz az MRSZ Elnökség részére a szervezők/helyszínek 

kiválasztásához 

2023. március 24-ig 

5.  Helyszínek, szervezők véglegesítése, Versenykiírások végleges 

változatának elkészítése, közzététele 

2023. április 1-ig 

 

Értékelési, bírálati szempontok: 

Több jelentkező esetén az MRSZ Szakmai Iroda és az MRSZ Műszaki és Szervezési Iroda tesz 

javaslatot az Elnökség részére a szervezők kiválasztásával kapcsolatban.  
 

Az MRSZ sportszakmai (sportágnépszerűsítés), technikai (rendezési feltételek, körülmények 

minősége, színvonala), anyagi (igényelt támogatás és a vállalt feltételek ár-érték aránya), valamint 

sportágstratégiai szempontokat egyaránt figyelembe vesz a jelentkezések elbírálásakor. A szövetség 

szándéka, hogy lehetőség szerint legalább 1-1 forduló az ország keleti, valamint nyugati részében 

kerüljön megrendezésre, olyan helyszíneken, ahol már jelen van a röplabda, s ennek fejlesztéséhez 

adhat további támogatást az OB forduló rendezése.  
 

Jelentkezés módja:  

A kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot szkennelve kell a soltesz.robert@hunvolley.hu e-mail címre 

küldeni. A beérkezett jelentkezési lapokról a címzett minden esetben 48 órán belül visszaigazolást 

küld.  
 

A jelentkezés határideje: 2023. március 12., vasárnap éjfél. 
 

További információk: 
 

A jelentkezési lap kitöltése során felmerülő kérdés esetén az MRSZ Strandröplabda Iroda készséggel 

áll rendelkezésükre a következő elérhetőségen: Soltész Róbert; soltesz.robert@hunvolley.hu  

mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu
mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu
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Jelentkezési lap  

A 2023. évi strandröplabda magyar bajnoki fordulók, utánpótlás bajnoki fordulók és döntők szervezésére 

1. Jelentkező sportszervezet (Szervező) adatai 

Jelentkező szervezet neve:  

Székhelye:  

Hivatalos képviselője:  

BackOffice kódja (ha van):   

MRSZ Kapcsolattartójának 

neve: 

 

 E-mail címe:  

 Telefonszáma:  

A helyi főszervező neve:   

 E-mail címe:  

 Telefonszáma:  

 

Mutassa be röviden a javasolt helyszín jelenlegi röplabdás életét, körülményeit, kultúráját, 

valamint azt, hogy a rendezéstől milyen pozitív változásokat remél! 
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2. Mely verseny szervezésére jelentkezik? 

• Tegyen „X”-et a megfelelő versenyhez tartozó „Jelentkezés” oszlopba! 

• Az MRSZ fenntartja a jogot arra, hogy bármely verseny szervezésére pályázat nélkül is 

felkérje valamely sportszervezetet, vagy saját maga rendezze meg az eseményt.  

• Egy-egy verseny megszervezésére több Szervező is jelentkezhet közösen. Ebben az esetben a 

„Megjegyzés” rovatban részletezze, hogy mely kategóriákat melyik szervezet rendezné meg.  

Jelentkezés # Dátum Kategória 

 1 

2023. június 16. 
Felnőtt OB – 1. forduló | 1. versenynap 

U16 5* forduló – lány 

2023. június 17. Felnőtt OB – 1. forduló | 2. versenynap 

2023. június 18. 
Felnőtt OB – 1. forduló | 3. versenynap 

U16 5* forduló – fiú 

 21 

2023. július 11. U22 Döntő – 1. nap 

2023. július 12. 
U22 Döntő – 2. nap 

U16 Döntő – 1. nap 

2023. július 13. 
U16 Döntő – 2. nap 

U16 II. osztályú döntő 

2023. július 14. 
Felnőtt OB – 2. forduló | 1. versenynap 

U14 kvalifikációs torna - lányok 

2023. július 15. Felnőtt OB – 2. forduló | 2. versenynap 

2023. július 16. 
Felnőtt OB – 2. forduló | 3. versenynap 

U14 kvalifikációs torna - fiúk 

 3 
2023. július 25. U20 Döntő – 1. nap 

2023. július 26. 
U20 Döntő – 2. nap 

U22 II. osztályú döntő 

 4 
2023. július 29. U18 Döntő – 1. nap 

2023. július 30. 
U18 Döntő – 2. nap 

U18 II. osztályú döntő 

 52
 

2023. augusztus 4. 
Felnőtt OB – 3. forduló | 1. versenynap 

U14 Döntő – lány 

2023. augusztus 5. Felnőtt OB – 3. forduló | 2. versenynap 

2023. augusztus 6. 
Felnőtt OB – 3. forduló | 3. versenynap 

U14 Döntő – fiú 

 

Jelentkezés # Dátum Kategória 

 6 
Ezen versenyek dátuma és 

beosztása később kerül 

meghatározásra.  

U18 5*; U14 5*;  

U16, U18, U20, U22 kvalifikációs 

tornák 

 

Megjegyzés: 

 

 

 

  

 
1 Preferált lokáció: Budapest. 
2 A Döntő végleges időpontjától függően a dátum 1 héttel későbbi (aug. 11-13.) is lehet.  
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3. Rendezési támogatás  

A versenyszervezést az alábbi jelentkezési lapon feltüntetett költségek átvállalásán túl a pályabérleti 

díj kifizetésével tudja támogatni az MRSZ.  

 

Szervező által igényelt pályabérleti támogatás (bruttó, Ft):   

 

A verseny szervezési jogáért a Szervező által az MRSZ-nek 

ajánlott összeg (bruttó, Ft): 

(Nem kötelező, de a pályázat elbírálása során előnyt jelenthet.) 

 

 

4. A verseny helyszínével kapcsolatos információk 

Létesítmény neve:  

Címe:  

Üzemeltető neve, elérhetősége:  

BackOffice azonosítója (ha van):  

 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lappal együtt küldjön helyszínrajzot, melyen szerepelnek az alábbiak: 

- pályák elhelyezkedése 

- bázisterületek javasolt elhelyezése (versenyiroda, játékvezetői pihenő, játékospihenő, stb.) 

- víz- és áramvételi pontok 

- parkoló 

- étkezési lehetőség 

- öltözők 

- közterülettől elzárt helyszín esetén a belépési lehetőségek 
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5. A versenyhelyszínnel kapcsolatos követelmények és szervezői 

vállalások 

Az alábbi előírások, feltételek megléte kötelező, a jelentkező sportszervezet a jelentkezési lap 

aláírásával vállalja az itt felsorolt feltételek maradéktalan teljesítését.  

 

Szempont Előírás Részletezés 

Versenyhelyszín 

rendelkezésre állása 
Kötelező 

A Szervező köteles a versenypályákat a verseny kezdete 

előtti nap 18 órától a verseny végéig rendelkezésre bocsátani 

és gondoskodni azok megfelelő / szabályos állapotáról a 

verseny teljes ideje alatt. 

Szabályos 

versenypályák 

száma: 

4 db3 

A pályák mérete pályánként: 16x8m, valamennyi oldalon 

legalább 3-3m kifutóval (pályánként legalább 22x14m-es 

terület szükséges). Szabad légtér: min. 7 m a pályák felett 

(belógó faágak és egyéb akadályok nélkül) 

Homokmélység a 

versenypályákon: 
Min. 35 cm 

Valamennyi versenypályán, a pálya teljes területén a homok 

mélysége legalább 35 cm kell legyen.  

Homokminőség: Kötelező 

Valamennyi versenypályán megfelelő minőségű és 

tisztaságú homoknak kell lennie (szemcsemérete nem lehet 

sem túl nagy, sem túl kicsi, valamint nem tartalmazhat 

sérülésveszélyes részeket (nagyobb kövek, kagylók, 

üvegszilánk, stb.) 

Pályahűtés, 

pályalocsolási 

lehetőség: 

Kötelező 

Valamennyi versenypályát lefedő vízvételi lehetőség, 

slaggal és a szükséges szerelvényekkel, megfelelő (gyors 

locsolást lehetővé tevő) víznyomással.  

Mosdók, öltözők: Kötelező 

Legalább 1-1 db helység (külön férfi és női) kötelező, WC-

vel, tusolóval, melegvízzel, a versenypályáktól lehetőség 

szerint kb. 200 méteren belül. 

Beléptetés Kötelező 

A Szervező köteles a versenyen résztvevő játékosok, edzők, 

valamint a hivatalos személyek részére ingyenes belépési 

lehetőséget biztosítani a verseny helyszínére.  

Parkolás (stáb, 

hivatalos 

személyek, tv) 

Kötelező 

A Szervező köteles ingyenes parkolási lehetőséget 

biztosítani az alábbiak szerint:  

- 1 db tehergépkocsi részére (a pályák közvetlen 

közelében) 

- 8 db személygépkocsi részére  

- 1 db parkolási hely közvetlenül a pályák mellett a 

közvetítéshez; közeli áramvételezési lehetőséggel 

Zárható 

(raktár)helység 

Kötelező Kb. 30 négyzetméter.  

Szeméttárolás és 

elszállítás, takarítás 

Kötelező A Szervező köteles gondoskodni a versenyhelyszínen 

keletkező hulladék folyamatos összegyűjtéséről és 

elszállításáról.  

  

 
3 Kivételes esetben az MRSZ 2 db versenypályával rendelkező helyszínt is jóváhagyhat. Ebben az esetben az adott 

eseményre tervezett főversenyek fele rendezhető az adott helyszínen. A főversenyek másik felének megrendezése is 

szükséges, másik helyszínen.  
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Biztonsági szolgálat 

/ rendezőség 

Kötelező A Szervező köteles gondoskodni a 

Sporttörvény/biztonságtechnikai bejárás szerinti 

előírásoknak megfelelő létszámú rendezőről, valamint 1 fő 

Főrendezőről. A Főrendező nevét, elérhetőségét 1 héttel a 

verseny előtt köteles elküldeni az MRSZ Strandröplabda 

Iroda részére. 

Internetelérhetőség/ 

lefedettség: 

Kötelező Kábeles vagy mobil, minimum 20 Mbit/s feltöltési 

sebességgel. 

 

Az alábbiak megléte nem kötelező, vagy egyéb módon kiváltható, meglétük azonban előnyt 

jelenthet a pályázat elbírálásakor. Kérjük, hogy a 3. oszlopban jelezze (igen/nem), hogy a 

helyszínen megtalálható-e valamelyik, illetve Szervezőként gondoskodik-e a meglétéről! 

 

Szempont Előírás Helyszínen 

van-e? 

Részletezés 

Lelátó/nézőtér a 

centerpálya körül 

Nem kötelező   Lehet fix/állandó vagy mobil is,  

legalább az egyik oldalvonal mentén. 

Bemelegítő pálya: Nem kötelező 

 Amennyiben van, kérjük azt is jelölje, 

hogy mennyi melegítőpálya áll 

rendelkezésre.  

Büfé/étkezési 

lehetőség a 

helyszínen: 

Nem kötelező  Amennyiben nincs, biztosítani 

szükséges a versenyhelyszínre történő 

étel-ital bevitelének lehetőségét a 

verseny valamennyi résztvevője 

számára.  

Éjszakai őrzés Feltételesen 

kötelező 

 Nem kötelező, ha a versenyhelyszín 

zárt/zárható területen található. 

Amennyiben a helyszín közterület, a 

Szervező köteles gondoskodni az 

éjszakai őrzésről. 

Ingyenes parkolási 

lehetőség játékosok 

számára 

Nem kötelező  Amennyiben a játékosok és edzők 

részére is biztosított az ingyenes parkolás 

lehetősége, kérjük, részletezze, hogy ez 

hol található és milyen feltételek mellett 

vehető igénybe! 

Pályavilágítás: Nem kötelező   Nem kötelező.  

Amennyiben igen, hány lux? 

Nagyteljesítményű 

áramfelvételi és 

csatlakozási 

lehetőség 

Nem kötelező  380 V 

 

Amennyiben valamelyik előírásnál a Szervező/helyszín a minimálisnál többet tud 

biztosítani, azt kérjük, hogy az alábbiakban részletezze! 
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6. Felszerelésekkel, eszközökkel kapcsolatos követelmények, 

vállalások és támogatási igény 

A Szervező által biztosított eszközök megfelelőségét a helyszínbejárás során az MRSZ illetékese 

ellenőrzi.  

 

Eszköz Követelmény 

Szervezői 

vállalás 

(db) 

Igényelt 

MRSZ 

támogatás 

(db) 

Hálótartó oszlop: 4 pár, állítható hálómagassággal.   

Oszlopvédő szivacs + 

burkolat: 

4 pár,  

Legalább 2 méter magas kell legyen.  

  

Strandröplabda 

versenyháló: 

5 db    

Versenylabda:  25 db 

MIKASA VLS300  

Megfelelő állapotú (nem lehet túl kopott, nem 

lehet rajta túl sok/túl nagy felirat (pl. egyesületi) 

  

Antenna és 

antennatartó tok: 

5 pár 

Az antenna nem lehet kopott, az antennatartó 

tok nem lehet lyukas és megfelelően rögzíthető 

kell legyen.  

  

Pályajelölő vonal 

szett: 

5 db  

Komplett, megfelelő feszességű kell legyen. A 

vonalak rögzítése kizárólag biztonságos módon 

történhet. A sarkokon esetlegesen túlnyúló 

szalagokat le kell ragasztani vagy a homok alá 

kell rejteni.  

  

Kézi eredményjelző: 7 db 

Állapota megfelelő kell legyen, nem lehet 

hiányos vagy szakadt. 

Lehetőség szerint a számozásnak 

„folyamatosnak” kell lennie az egyszerűbb 

kezelhetőség érdekében (ne kelljen külön 

lapozni az egyes és tízes helyiértékű számokat). 

  

Játékvezetői 

emelvény 

4 db 

Lehetőleg állítható magasságú legyen.  

  

Játékvezetői 

emelvény borítás 

(reklám-paraván) 

4 db 

(Minden emelvényen kötelező.) 

  

Játékospihenő 

székek 

16 db   

Jegyzőkönyvvezetői 

kisasztal 

4 db   
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Napernyők 

(Játékospihenők és 

játékvezetői 

emelvények fölé) 

12 db   

Kiíró tábla a 

mérkőzésekhez  

1 db 

2 m x 1 m, lehet digitális is 

  

Hűtőszekrény 

(italhűtő) 

3 db   

Pályalehúzó 

gereblyék a homok 

egyengetéséhez 

8 db   

Labdafogó háló a 

pályák köré  

minimum 120 fm 

5 m magasságban, rögzítéshez szükséges 

eszközökkel együtt 

  

Reklámtartó keretek 30 db 

3m x 1 m 

  

Hangosítás Teljes hangtechnika 

4-6 db hangfal, 2 db mikrofon, tartalék 

elemekkel 

  

Elsősegély készlet 1 db   

Nyomtató 1 db 

szükséges patronnal, kábelekkel, A4-es papírral 

  

Dobogó az 

eredményhirdetéshez 

1 db 

Megfelelő állapotban, 1-2-3. helyek 

feltüntetésével 

  

Sátor – 6x3m 

(bázisterületek 

kialakításához) 

3 db 

(Versenyiroda, Játékvezetői pihenő, VIP) 

  

Sátor – 3x3 m 

(bázisterületek 

kialakításához) 

3 db 

(Orvosi ügyelet, játékospihenő – ffi, női)  

  

Asztalok 

(bázisterületek 

kialakításához) 

min. 10 db   

Székek  

(bázisterületek 

kialakításához) 

min. 30 db   

Emelvény TV 

közvetítéshez 

1 db 

2m x 2m, min. 1-1,3 m magas 

Terhelhetőség: min. 100-120 kg 
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7. Személyi feltételek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a verseny rendezéséhez szükséges minimális személyi 

követelményeket, valamint azt, hogy a Szervező vagy az MRSZ köteles gondoskodni személyükről 

és kifizetésükről.  

 

Megnevezés 

Ki köteles gondoskodni a 

meglétéről, kit terhel a 

költsége? 

Követelmény 

Versenyigazgató MRSZ 1 fő / nap 

Versenytitkár MRSZ 1 fő / nap 

Műszaki ellenőr MRSZ 1 fő / nap; +építés, bontás 

Játékvezető-ellenőr (Főbíró) MRSZ 1 fő / nap 

Játékvezetők MRSZ 8 fő / nap 

Hivatalos fotós MRSZ 1 fő / nap 

Hunvolley.tv közvetítéshez 

szükséges stáb 

MRSZ 3 fő, csak a helyosztók 

napján 

Helyi főszervező, koordinátor Szervező 1 fő / nap; +építés, bontás 

Orvos, egészségügyi felügyelet Szervező min. 1 fő / nap 

Pályamanagerek (helyi segítők) Szervező min. 2 fő / pálya / nap; 

+építés, bontás 

Önkéntesek (labdaszedők, 

lapozók) 

Szervező min. 6 fő / pálya / nap 

Speaker/bemondó Szervező vagy MRSZ4 1 fő / nap 

 

 

Amennyiben a fentieken kívül további személyi vállalásokat tesz, kérjük, hogy az alábbiakban 

részletezze!  

 

 

 

 

 

 

  

 
4 A Szervező vállalhatja a speaker biztosítását. Ebben az esetben kérjük a speaker nevét megadni.  
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8. Ellátás (szállás, étkezés, ruházat, egyéb) 

A Szervező köteles biztosítani az alábbiak meglétét a versenyen. 

 

Ivóvíz 

Friss ivóvíz/szénsavmentes ásványvíz a játékosoknak 1,5 L / fő / nap 

Friss ivóvíz/szénsavmentes ásványvíz a játékvezetőknek és 

hivatalos személyeknek 

1,5 L / fő / nap 

Friss ivóvíz/szénsavmentes ásványvíz az 

önkénteseknek/segédszemélyzetnek 

1,5 L / fő / nap 

 

Szállás 

Szállás a stáb és hivatalos személyek részére  

– amennyiben a verseny helyszíne Budapesten 

vagy Budapesttől 80 km-en belül van 

éjszakák száma = „versenynapok száma -1” 

max. 4 fő részére 

Szállás a stáb és hivatalos személyek részére  

– amennyiben a verseny helyszíne Budapesttől 

80-160 km-re van. 

éjszakák száma = „versenynapok száma -1” 

max. 13 fő részére 

Szállás a stáb és hivatalos személyek részére  

– amennyiben a verseny helyszíne Budapesttől 

160 km-nél távolabb van 

éjszakák száma = „versenynapok száma” 

max. 13 fő részére 

 

Tervezett szálláshely neve:   

Tervezett szálláshely neve címe:  

 

Étkezés 

Étkezés a 

stáb/hivatalos 

személyek 

részére 

13 fő 

(Budapesttől 160-nél távolabbi helyszín esetén: vacsora a 0. napon) 

A szállásolandó személyek részére valamennyi napon: reggeli, ebéd, vacsora 

A „helyi” (80 km-en belülről érkező) személyek részére: ebéd, vacsora (lehet 

hidegcsomag is) 

 

Az alábbiak biztosítása nem kötelező, de a jelentkezés elbírálásakor előnyt jelenthet.  

Kérjük, hogy jelölje és részletezze, ha valamelyiket biztosítani fogja.  

 

Szempont Előírás Szervezői vállalás/részletezés 

Játékosok étkezése Nem kötelező  

Szállás játékosok részére Nem kötelező  

Versenymez 1;2 

számozással (férfi trikó / 

női top) 

Nem kötelező.  

Stábruházat (pl. póló, 

baseball sapka) 

Nem kötelező  

Kérjük, hogy az alábbiakban részletezze, ha a játékosok részére további szolgáltatásokat kíván 

biztosítani!  
(Pl. kedvezményes étkezés vagy szálláslehetőség.) 
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9. Nevezési díj, résztvevők száma, lebonyolítás 

Nevezési díj:  
Összege: MRSZ Tarifatábla szerint.  

A nevezési díjat a résztvevők az MRSZ részére fizetik meg.  

Résztvevők száma: MRSZ Versenykiírás szerint. 

Lebonyolítás: MRSZ Versenykiírás szerint.  

10. Díjazás 

Az MRSZ az alábbi díjakat biztosítja a versenyekre:  

- 1. helyezettek részére: kupa (játékosonként 1 db) 

- 1-3. helyezettek részére érem (játékosonként 1 db) 

- 1-4. helyezettek részére oklevél (játékosonként 1 db) 

 

A Szervező jogosult további díjakat, különdíjakat felajánlani.  

Ebben az esetben kérjük, hogy a felajánlott díjakat az alábbiakban részletezze! 

 

Pénzdíj 

(Bruttó, Ft, összesen) 

 

 

Egyéb díjak, különdíjak, 

tárgyjutalmak:  
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11. Média és marketing 

Az MRSZ az alábbi megjelenési helyeket tartja fenn magának:  

1. Reklámelhelyezési installációk:  

a. valamennyi versenypályán az I. játékvezető mögötti reklámsorból a középső 2*6m  

b. valamennyi versenypályán az alapvonalak mögötti reklámsorból a középső 1-1m 

 

A többi hely felett – az MRSZ-szel folytatott előzetes egyeztetéseknek és az MRSZ-szel kötött 

szerződésnek megfelelően – rendelkezhet a Szervező. Amennyiben a Szervező nem igényel 

reklámhelyet, abban az esetben az MRSZ a saját molinóit helyezi ki.  

 

2. Beachflagek (minimum):  

a. 2 db a centerpálya körül,  

b. 1 db a versenyirodánál,  

c. 1 db a versenyhelyszín bejáratnál,  

d. 2 db az eredményhirdetéskor a dobogó két végénél 

 

A Szervező által igényelt helyek (az alábbiakban kérjük kifejteni):  

Pálya körüli molinók: 

 

 

 

Beachflag: 

 

 

 

Megjelenés eszközökön (pl. hálószintszalag, 

oszlopvédő, játékvezetői emelvény, napernyő, 

nyugágy, hűtőszekrény, egyéb) 

 

 

Kérjük, az alábbiakban sorolja fel, mely szponzorokat, támogatókat kívánja megjeleníteni! 

(Ha még nem tudja, később is módosítható):  

 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

 

Az MRSZ saját szponzorainak jogos érdekeinek biztosítása érdekében jogosult megtagadni a 

megjelenési lehetőséget saját szponzorainak versenytársaitól.  

 

Kérjük, az alábbiakban részletezze, milyen helyi médiamegjelenéseket tud biztosítani az 

esemény számára (pl. megyei/városi újság, honlap, közösségi média, rádió, stb.)! 
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Amennyiben van egyéb program, tevékenység, mellyel az esemény publicitását tervezi 

növelni, kérjük, hogy az alábbiakban részletezze (pl. szórólap, programfüzet készítés és 

terjesztés, közönségprogramok szervezése és lebonyolítása, livestream, stb.)! 

 

 

 

 

 

 

 

Az MRSZ által elvégzendő tevékenységek: 

- A versenyt beharangozó cikk közzététele a hunvolley.hu oldalon a verseny hetén 

- Napi beszámolók közzététele a hunvolley.hu-n  

- Eseménybeszámoló közzététele a hunvolley.hu-n 

- Facebook esemény létrehozása 

- Versenylogo elkészítése 

- „Competition title” grafika és molinók elkészítése 

 

Hunvolley.tv / M4 

Az MRSZ által biztosított élő közvetítés (Hunvolley.tv vagy M4 Sport) során az MRSZ és a Szervező 

részére biztosított megjelenési lehetőségek később kerülnek meghatározásra.  

Az M4 tájékoztatása alapján a 3 felnőtt fordulóból kettőn biztosan lesz élő M4 közvetítés a döntőkről 

(arról még nincs döntés, hogy ez mely 2 fordulóra vonatkozik). Lehetséges, hogy mindhárom 

fordulóról lesz M4 élő (ez később lesz véglegesítve).  

12. Nyilatkozatok, hitelesítés 

Kérjük, hogy a nyilatkozatok előtti négyzetbe tett „X” jelzéssel jelezze egyértelműen, hogy a 

nyilatkozatok tartalmát egészében, változtatások nélkül fogadja el.  

 Mint a verseny szervezésére jelentkező sportszervezet képviselője nyilatkozom, hogy a jelentkezési 

lapon megadott információk valósak, valamint az általam képviselt szervezet rendelkezik a szükséges 

ismeretekkel és eszközökkel ahhoz, hogy az MRSZ által előírt szervezési feltételeket teljesíteni tudja. 

 Mint a verseny szervezésére jelentkező sportszervezet képviselője nyilatkozom, hogy a verseny 

szervezésével kapcsolatos előírásokat, feladatokat az MRSZ szabályzataiból megismertem és azok 

betartását vállalom.  

 Mint a verseny szervezésére jelentkező sportszervezet képviselője nyilatkozom, hogy az MRSZ 

adatkezelésre és tárolásra vonatkozó (GDPR) szabályzatát megismertem, és hozzájárulok a 

fentiekben közölt adatok strandröplabda versenyekkel összefüggésben történő szabályzat szerinti 

kezeléséhez és tárolásához.  

 

Jelentkezés beadásának időpontja:   

 

 

 

 

 

 

Jelentkező szervezet hivatalos 

képviselőjének aláírása 

Jelentkező szervezet pecsétje 

 


