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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 Versenyirodára, 
az MRSZ Szakmai irodára, az MRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságra (a 
továbbiakban: EFB), az MRSZ Fellebbviteli Bizottságára (FB), a versenyrendező 
szervekre, a sportolókra, az edzőkre, a gyúrókra, 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 az MRSZ hivatalos 2023. évi országos 
strandröplabda bajnoksága, mely forduló(k)ból és egy döntőből álló 
versenysorozat. 

1.4. A versenysorozat, versenyrendszer kiírója, szervezője az MRSZ. A 
versenyrendszerben szervezett események, mérkőzések sporttörvény 66.§ (1) 
bekezdése szerinti szervezője az MRSZ által erre a feladatra megbízott 
szervezet. A mérkőzés, esemény szervezője jogosult a sporttörvény 70. §-ában 
foglaltaknak megfelelően rendező igénybevételére. Rendező szerv, illetve 
rendező csak a sporttörvény 70.§ (2) bekezdésében meghatározott vállalkozás, 
valamint természetes személy lehet. 

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 2023. 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: Helyszín1 Időpont 

I. forduló Később kerül kijelölésre. 2023. június 16-18. 

II. forduló Később kerül kijelölésre. 2023. július 14-16. 

III. forduló Később kerül kijelölésre. 2023. augusztus 4-6.2. 

Magyar Bajnoki Döntő Később kerül kijelölésre. 2023. augusztus 11-13.3 

 

 
1 A helyszíneket az MRSZ várhatóan április 1-ig jelöli ki.  
2 Az Elnökség 28/2023.02.21. sz. határozata értelmében a forduló dátuma lehet augusztus 11-13. is, a határozatban foglalt tényezőktől függően.  
3 Az Elnökség 28/2023.02.21. sz. határozata értelmében a Döntő dátuma lehet augusztus 17-19. is, a határozatban foglalt tényezőktől függően. 
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3.2. A helyszínek pontos címe: 

Verseny, forduló: Cím: 

I. forduló Később kerül kijelölésre.  

II. forduló Később kerül kijelölésre.  

III. forduló Később kerül kijelölésre.  

Magyar Bajnoki Döntő Később kerül kijelölésre.  

3.3. Az időpont- és helyszínváltozás jogát az MRSZ fenntartja, melyről az érintetteket megfelelő időben értesíti. 

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/szervezői 

Verseny, forduló: Szervező: 

I. forduló Később kerül kijelölésre. 

II. forduló Később kerül kijelölésre. 

III. forduló Később kerül kijelölésre. 

Magyar Bajnoki Döntő Később kerül kijelölésre. 

6.§ Helyszíni versenybizottság 

6.1. A versenysorozat valamennyi versenyén helyszíni versenybizottság működik. 

6.2. A helyszíni versenybizottság tagjai:  

6.2.1. Az MRSZ strandröplabda referens által kijelölt 1 fő Versenyigazgató 
6.2.2. Az MRSZ strandröplabda referens által kijelölt 1 fő strandröplabda 

szövetségi ellenőr (kivéve, ha a Versenyigazgató egyben a szövetségi 
ellenőri feladatokat is ellátja).  

6.2.3. Az MRSZ Játékvezetői szakmai vezető által kijelölt 1 fő Főbíró (Játékvezető 
ellenőr), vagy Főbíró hiányában a játékvezetői szakmai vezető által kijelölt 
játékvezető 

6.2.4. A Szervező által kijelölt 1 fő Versenyszervező 

6.3. A helyszíni versenybizottság feladata: 

mailto:%20hunvolley@hunvolley.hu
http://www.hunvolley.hu/
http://www.hunvolley.info/
mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu


 A 2023. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság Versenykiírása  

4/26 

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 fordulók, 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 2022-2023. évi szezonra érvényes Strandröplabda 

Versenyzési Engedéllyel.  
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 fordulóján, vagy az MRSZ strandröplabda 
versenyrendszerében szereplő legalább 1 db A-kategóriás versenyen a bajnoki 
szezon során. 

8.4. A fordulókon 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). 
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8.6. A játékosoknak a sportról szóló 2004. évi I. 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: az egyes versenyekre külön-külön meghatározott 
és közzétett lebonyolítás tartalmazza. 

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. 
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 az MRSZ Versenyiroda által 
megbízott személy bírálja el. 

9.5. Az MRSZ 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. 
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9.6. A Strandröplabda Versenyzési Engedély iránti kérelemről az MRSZ-nek 8 napon 
belül határoznia kell.  

9.7. Amennyiben az MRSZ 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 verseny strandröplabda 
szövetségi ellenőre 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 referens 
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. 

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 a 
következő 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, tárolni játékosaik sportorvosi engedélyét. A funkció 
használatához a segédlet a hunvolley.info oldalon, a Dokumentumok 
menüponton belül a „BackOffice felület használat segédletei” szekcióban 
található. 

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. 

  

https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/
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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 referenssel és jelezzék a hibát a backoffice@hunvolley.hu 
e-mail címen. 

11.2.3. Nevezési határidők összefoglaló táblázata: 

Verseny Időpont Nevezési 
határidő 

I. forduló 2023.06.16-18. 2023.06.02. 

II. forduló 2023.07.14-16. 2023.06.30. 

III. forduló 2023.08.04-06. 2023.07.21. 

Magyar Bajnoki Döntő 2023.08.11-13. 2023.07.28. 

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.  

11.3.2. A késedelmes nevezést e-mailben kell a sportszervezetnek kérelmeznie a 
strandröplabda referensnél. 

11.3.3. A 11.3.1. szerinti határidőt, illetve a nevezés módosítására rendelkezésre 
álló határidőt követően is kérelmezhető új (késedelmes) nevezés rögzítése, 
de ekkor a párost (pontjaitól függetlenül) az utolsó helyre kell rangsorolni a 
versenyre nevezett párosok között. 

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

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: 

mailto:backoffice@hunvolley.hu
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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 az MRSZ 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 
referens jóváhagyását követően módosítható a BackOffice rendszerben. 

11.6.2. A nevezési határidő lejárta utáni 6 naptári nap éjfélig is kérelmezhető a 
páros összeállításának módosítása, azonban 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. A módosítást a kérelmező egyesület legkésőbb a nevezési 
határidő lejárta utáni 8. naptári nap 18:00-ig köteles elvégezni és a 
nevezést lezárni a BackOffice rendszerben. 

11.6.3. A nevezés módosítását a párost benevező sportszervezet 
képviselője/MRSZ kapcsolattartója kérvényezheti a strandröplabda 
referensnek küldött e-mailben.  

11.6.4. A 11.6.2. pontban szereplő időpont után a páros összetételén lehet 
változtatni, de ez késedelmes nevezésnek tekintendő és a 11.3.3 szerint 
kell eljárni.  

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 
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 referenssel. 

11.7.5. A nevezés visszavonását a párost benevező sportszervezet 
képviselője/MRSZ kapcsolattartója kérvényezheti a strandröplabda 
referensnél, 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. 
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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 fordulók lebonyolítása 

13.1.1. Valamennyi forduló főtáblából és – ha szükséges – selejtezőből áll. 
13.1.2. Valamennyi fordulón 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, legkésőbb 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 az „összesített ranglista” alapján kell eldönteni. Amennyiben az 
„összesített ranglista” pontszám is azonos, a párosok kiemelési helyét 
sorsolással kell eldönteni, az MRSZ hivatalos helyiségében, a játékosok 
ranglistapontjainak meghatározásakor. 

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 nevez, akkor a párosok 

tagjainak összeadott ranglistapontjai alapján az első 16 párost a főtáblára 
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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 fordulókkal azonos módon és időrend szerint 
kell meghatározni, azzal a különbséggel, hogy ha szerdán kezdődik a 
Döntő, akkor is a Döntő hetén aktuális ranglistát kell figyelembe venni a 
bejutók meghatározásakor.  

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 vagy 
más változás, akkor a kiemeléseken, mérkőzések sorrendjén nem lehet 
változtatni. Visszalépés esetén a megüresedő helyet az alábbiak szerint kell 
feltölteni: 

a) Ha valamely főtáblás páros lép vissza: helyét a selejtező (vagy selejtező 
hiányában a várólistás) párosok közül kell feltölteni. Ha a visszalépés még 
a verseny előtt történik, akkor a legtöbb ranglistaponttal rendelkező párost 
kell a visszalépő csapat helyére besorolni.  

b) Ha a visszalépés a verseny megkezdése után történik, akkor a selejtező 
utolsó körébe bejutó, de a főtáblára be nem jutó párosok közül sorsolással 
kell kiválasztani a főtáblára jutó párost (selejtező hiányában ebben az 
esetben is a legtöbb ponttal rendelkező várólistás/tartalék csapatot kell a 
megüresedett helyre besorolni – feltéve, hogy az új bejutó páros le tudja 
játszani az első kiírt mérkőzését).  

13.4. A versenyek általános időrendje, a mérkőzések dátuma, kezdési időpontja 

13.4.1. A főtáblás mérkőzések valamennyi versenynapon legkorábban 9.00-kor 
kezdődhetnek (kivéve a pontegyenlőség miatt szükségessé váló 
„előselejtezőket”). 

13.4.2. A főtábla 1. versenynapján a mérkőzéseket a legjobb 4 páros 
megállapításáig (negyeddöntők lejátszása) kell lebonyolítani.  

13.4.3. A főtábla 2. versenynapján az elődöntőket és a helyosztókat 
(bronzmérkőzés és döntő) kell lejátszani. Ezek a mérkőzések legkorábban 
8.45-kor kezdődhetnek.  

13.4.4. A Magyar Bajnoki Döntő időrendje külön kerül meghatározásra.  
13.4.5. Indokolt esetben (pl. a program csúszása, időjárási körülmények, TV 
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közvetítés) a fenti legkorábbi kezdési időpontok módosíthatók, melyről az 
érintetteket időben tájékoztatni szükséges.  

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

kiírt kezdési időpontnál korábban nem kezdhető.  
13.4.8. 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.§ Szabadkártya 

14.1. A Magyar Bajnoki Döntőre szabadkártya nem adható.  

14.2. A fordulók selejtezőjébe (ha van), illetve főtáblájára 1-1 db szabadkártya adható 
nemenként.  

14.3. Szabadkártya igénylésének feltételei: 

14.3.1. Szabadkártyát kizárólag olyan páros igényelhet, mely páros egyik tagjának 
sem az MRSZ az eredeti nemzeti szövetsége („federation of origin”).  

14.3.2. A páros mindkét játékosa az FIVB VIS rendszerben regisztrált játékos kell 
legyen, VIS státuszuk aktív kell legyen strandröplabda szakágban.  

14.3.3. A párosnak rendelkeznie kell az eredeti nemzeti szövetségének 
hozzájárulásával (angolul), melyben az eredeti nemzeti szövetség 
engedélyezi a játékosok számára a Strandröplabda Magyar Bajnokságon 
történő részvételt. 

14.3.4. A páros mindkét játékosának rendelkeznie kell 2023. január 1-nél nem 
régebbi, a játékos és a vizsgálatot végző orvos nevével, aláírásával és 
bélyegzőjével ellátott FIVB BVB/10 (Annual Health Certificate) 
dokumentummal, mely az FIVB követelményeinek megfelelően igazolja, 
hogy a játékos strandröplabdázásra alkalmas egészségügyi állapotban van. 

14.3.5. A páros mindkét tagja hozzájárul ahhoz, hogy az MRSZ nyilvántartásba 
vegye a BackOffice rendszerben és az ehhez szükséges regisztrációs lapot 
(SR-01 nyomtatvány) hiánytalanul eljuttatja az MRSZ részére.  

14.3.6. A felsorolt feltételek igazolását illetve a szükséges dokumentumokat a 
szabadkártya-igényléshez csatolni szükséges.  

14.4. A szabadkártya-igénylés határideje: 21 naptári nappal az adott verseny első 
versenynapja előtt.  

14.5. A szabadkártya-igénylés módja: a fent felsorolt feltételeknek megfelelő tartalmú 
kérelem elküldése a soltesz.robert@hunvolley.hu címre az igénylés határidejéig.  

14.6. A szabadkártya-kérelmeket a „Szabadkártya ad-hoc Bizottság” bírálja el.  

14.6.1. A Bizottság köteles legkésőbb a verseny kezdete előtt 1 héttel dönteni a 
szabadkártya-kérelmekről és az érintetteket döntéséről megfelelően 
tájékoztatni.  

14.6.2. A Bizottság tagjai: 
a) a Strandröplabda Liga által kijelölt 1 fő. 
b) a verseny Szervezője, vagy az általa kijelölt 1 fő. 
c) az MRSZ Szakmai iroda által kijelölt 1 fő. 
d) a felnőtt női strandröplabda válogatott szövetségi kapitánya. 
e) a felnőtt férfi strandröplabda válogatott szövetségi kapitánya. 

14.6.3. A Bizottság valamennyi tagja 1 db szavazattal rendelkezik.  

mailto:soltesz.robert@hunvolley.hu
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14.6.4. A Bizottság döntéseihez egyszerű többség szükséges.  

14.7. Szabadkártya megítélése esetén a szabadkártyát elnyerő páros mentesül a 8.2. 
pontban felsorolt követelmények alól és egyszeri rajtengedélyt kap a versenyen 
való induláshoz. A szabadkártyát elnyerő páros mentesül a nevezési díj fizetési 
kötelezettség alól.  

14.8. A szabadkártyás páros csak saját nevén szerepeltethető, nem tüntethető fel saját 
országának képviselőjeként.  

14.9. A szabadkártyát elnyerő páros(ok) kiemelési helyét a „Szabadkártya ad-hoc 
Bizottság” határozza meg, figyelembe véve a páros nemzetközi eredményeit.  

15.§ Díjazás 

15.1. A versenysorozat valamennyi versenyének díjazásáról a Szervező és az MRSZ 
az alábbiak szerint köteles gondoskodni. 

15.1.1. Az 1. helyezett páros játékosai 1 db serleget kapnak (játékosonként).  
15.1.2. Az 1-3. helyezett párosok játékosai helyezésüknek megfelelő érmet kapnak 

(játékosonként). 
15.1.3. Az 1-4. helyezett párosok játékosai oklevelet kapnak (játékosonként).  

15.2. Fenti díjakat az MRSZ köteles biztosítani.  

15.3. A Szervező jogosult további díjakat, tárgyjutalmakat, nyereményeket felajánlani.  

15.4. A Döntő pénzdíja: 

Helyezés 
Pénzdíj (bruttó), 

nemenként 

1. helyezett páros Később kerül meghatározásra 

2. helyezett páros Később kerül meghatározásra 

3. helyezett páros Később kerül meghatározásra 

4. helyezett páros Később kerül meghatározásra 

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

16.§ Eredményhirdetés 

16.1. 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. 

16.2. 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. 

17.§ A mérkőzés folyamán szankcionált csapattag elleni eljárás 

17.1. A mérkőzés folyamán „büntetés”, „kiállítás”, „kizárás” szankcióban részesülő 
csapattag után esetenként a szankcionált csapattag sportszervezetének 
büntetése a Díjfizetési táblázat mellékletében meghatározott összeg. 
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17.2. 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 
az MRSZ azonnali hatállyal felfüggeszti a jogerős fegyelmi határozatig. 
Továbbiakban ügyét az EFB tárgyalja. 

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

18.§ Tiltakozás, óvás 

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

18.2. 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.  

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

18.3.1. 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.) 
18.3.2. Ha a tiltakozás nem felel meg a fenti követelmények/feltételek egyikének 

sem, akkor az I. játékvezető nem engedélyezheti a tiltakozást. 
18.3.3. 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. 

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

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

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

18.4.1. Óvni kizárólag a csapatkapitány jogosult.  
18.4.2. 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.  
18.4.3. Az óvást a helyszíni versenybizottság azonnal megtárgyalja és 

eredményéről az érintetteket értesíti.  
18.4.4. Az óvás tényét, körülményeit és eredményét a mérkőzés jegyzőkönyvében 

rögzíteni kell.  
18.4.5. Amennyiben az óvás elutasításra kerül, a páros sportszervezete a 
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Díjfizetési táblázatban meghatározott büntetés befizetésére kötelezett. 
18.4.6. A helyszíni versenybizottságnak az óvás tárgyában hozott határozatával 

szemben további jogorvoslatnak helye nincs.  

18.5. 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. 

19.§ Dopping 

19.1. A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság (HM 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.  

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

20.§ Költségek 

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

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

20.3. A versenyek szervezési és lebonyolítási költségei a Szervezővel kötött 
megállapodás alapján oszlanak meg a Szervező és az MRSZ között.  

21.§ Játékszabályok 

21.1. A versenysorozaton a Strandröplabdázás Hivatalos Játékszabályai 2021-2024 
érvényesek. A szabályok és a versenykiírásban rögzítettek betartását a 
versenyre történő nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik. 

21.2. A szabálykönyv és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:  

https://www.hunvolley.info/pr_a/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15 

21.3. A mérkőzéseket a Szervező által biztosított mérkőzéslabdával kell lejátszani.  

21.3.1. A 2023. évi bajnokság hivatalos versenylabdája a MIKASA VLS300.  
21.3.2. Az FIVB 2023. január 26-án új hivatalos versenylabdát vezetett be (MIKASA 

BV550C). Ezt a típust az MRSZ a következő (2024.) évi bajnokság során 
tervezi használni.  

21.4. Térfélcserék: az MRSZ versenyrendszerében a párosok nem kötelesek az FIVB 
új irányelve szerint (azaz mindig ugyanazon az oldalon, a hálótartó oszlopot 
megkerülve) végrehajtani a térfélcserét, ehelyett ezt közvetlenül a háló alatt vagy 
a lehető legrövidebb úton is megtehetik.  

21.5. A versenysorozat mérkőzésein az MRSZ egyszerűsített strandröplabda 
jegyzőkönyvét kell használni. A Magyar Bajnoki Döntő 3. és 1. helyéért zajló 
mérkőzésein az FIVB nemzetközi jegyzőkönyvét kell alkalmazni.  

 

https://www.hunvolley.info/pr_a/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=15
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22.§ Felépülési idő 

22.1. Felépülési idő kérésére egy játékosnak a 2023. évi Strandröplabda Magyar 
Bajnokság és Utánpótlás Magyar Bajnokság során (Felnőtt fordulók és döntő, 5*-
os Utánpótlás Magyar Bajnoki fordulók, döntők) 2 alkalommal van lehetősége.  

22.2. 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. 

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

22.4. 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. 

23.§ Játékvezetés 

23.1. A versenysorozat mérkőzéseire az MRSZ Játékvezetői szakmai vezető küld 
strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetőket. 

23.2. A bajnoki fordulók mérkőzésein csak I. játékvezető működik.  

23.3. A bajnoki fordulók helyosztó mérkőzésein (1. helyért, 3. helyért) I. és II. 
játékvezető kötelező.  

23.4. A Magyar Bajnoki Döntő valamennyi mérkőzésén I. és II. játékvezető működése 
kötelező. 

23.5. A Magyar Bajnoki Döntő helyosztóin (1. helyért, 3. helyért) 2-2 fő vonalbíró 
működése kötelező.  
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23.6. A játékvezetők szállásáról a Szervező az alábbiak szerint köteles gondoskodni:  

 OB Döntő OB Forduló 

Játék-
vezetők 
szállása 

A Szervező köteles szállást biztosítani a 
versenynapok közötti éjszakákra azoknak a 
játékvezetőknek, akik egymást követő 
versenynapokra rendelkeznek küldéssel és lakhelyük 
távolsága a verseny helyszínétől több, mint 100 km.  
 
A Szervező köteles az adott versenynapot megelőző 
éjszakára szállást biztosítani azoknak a 
játékvezetőknek, akiknek lakhelye a verseny 
helyszínétől 100 km-nél távolabbi, feltéve, hogy az 
adott versenynap első mérkőzésének kezdési 
időpontja 10:00-nál korábbra van kiírva. 

A Szervező a forduló 
szervezésére tett 
ajánlatának 
megfelelően köteles 
szállást biztosítani.  

23.7. A játékvezetők étkezéséről a Szervező az alábbiak szerint köteles gondoskodni:  

 OB Döntő OB Forduló 

Játék-
vezetők 
étkezése 

A Szervező köteles ebédet 
biztosítani valamennyi játékvezető 
részére.  
 
A Szervező köteles fejenként 3 liter 
palackozott ivóvizet biztosítani a 
játékvezetők részére, amennyiben a 
verseny helyszínén vezetékes ivóvíz 
nem elérhető.  
 
A Szervező köteles vacsorát 
biztosítani a játékvezetők részére, 
amennyiben a mérkőzések 19:00-
nál tovább tartanak.  
 
További étkezésekről, hidratációról 
a játékvezetők maguk kötelesek 
gondoskodni. 

A Szervező köteles ebédet biztosítani 
valamennyi játékvezető részére.  
 
A Szervező köteles fejenként 3 liter 
palackozott ivóvizet biztosítani a 
játékvezetők részére, amennyiben a 
verseny helyszínén vezetékes ivóvíz 
nem elérhető.  
 
A Szervező köteles vacsorát 
biztosítani a játékvezetők részére, 
amennyiben a mérkőzések 19:00-nál 
tovább tartanak.  
 
További étkezésekről, hidratációról a 
játékvezetők maguk kötelesek 
gondoskodni. 

23.8. A játékvezetők kifizetése: MRSZ által, a BackOffice rendszeren keresztül, az 
aktuális Tarifatáblának megfelelően.  

23.9. Játékvezetők érkezése a verseny helyszínére: legalább 45 perccel az adott 
versenynap első mérkőzésének kiírt kezdési időpontja előtt.  
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24.§ További hivatalos személyek 

24.1. Versenyigazgató (Szövetségi ellenőr) 

24.1.1. Létszáma: 1 fő 
24.1.2. Strandröplabda referens jelöli ki.  
24.1.3. A versenyigazgató egyben a szövetségi ellenőri feladatokat is ellátja.  
24.1.4. Feladatai: megbízási szerződése szerint.  

24.2. Versenytitkár 

24.2.1. Létszáma: 1 fő 
24.2.2. Strandröplabda referens saját hatáskörben jelöli ki.  
24.2.3. Feladatai: megbízási szerződése szerint.  
24.2.4. Az FIVB és a CEV homologizációs követelményeinek való megfelelés 

érdekében a versenyen résztvevő játékosokat, csapatokat; a mérkőzések 
eredményeit; valamint a verseny végeredményét a Versenytitkár köteles az 
FIVB VIS (Volleyball Information System) rendszerében az FIVB 
előírásainak megfelelően rögzíteni. 

24.3. Műszaki ellenőr 

24.3.1. Létszáma: 1 fő 
24.3.2. Az MRSZ Műszaki és szervezési irodája vezetője jelöli ki.  
24.3.3. Feladatai:  

a) irányítja és felügyeli a műszaki stáb munkáját 
b) gondoskodik a versenyen használt, az MRSZ tulajdonát képező eszközök, 

felszerelések rendeltetésszerű használatáról, állagának megóvásáról 

24.4. Főbíró (Játékvezető ellenőr) 

24.4.1. Létszáma: 1 fő 
24.4.2. A Játékvezetői szakmai vezető jelöli ki.  
24.4.3. Feladata: a játékvezetők beosztása az egyes mérkőzésekre, valamint a 

játékvezetők munkájának értékelése, ellenőrzése, a Játékvezetői szakmai 
vezető által meghatározott módon.  

 

25.§ A verseny lebonyolítását segítő személyzet 

25.1. A segédszemélyzet tagjai: a pályamenedzserek, a labdaszedők és az 
eredményjelzők kezelői (lapozók).  

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

25.3. A segédszemélyzet szükséges létszáma: a Szervező vállalásának megfelelően.  

26.§ A résztvevők ruházata 

26.1. A játékosok ruházatára vonatkozó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.  
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27.§ Létesítményfeltételek, rendezéshez szükséges eszközök 

27.1. Az MRSZ és a Szervező közötti megállapodás szerint. 

28.§ Egyebek 

28.1. 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. 

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

28.3. A Szervező nem köteles edzéslehetőséget biztosítani az egyes versenyek előtti 
napon. Amennyiben mégis biztosít ilyen lehetőséget, annak részleteiről a 
Szervező tájékoztatja a játékosokat. Amennyiben a Szervező nem hoz létre 
speciális felületet a pályafoglaláshoz, akkor a pályákat érkezési sorrendben 
vehetik igénybe a párosok.  

28.4. 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. 

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

28.6. 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. 

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

28.7.1. Amennyiben egy verseny félbeszakad és nem fejezhető be, a párosok az 
utolsó, maradéktalanul lejátszott körüknek/alversenyüknek megfelelő 
helyezésre és ranglistapontokra jogosultak (pl. ha valamennyi negyeddöntő 
mérkőzés lejátszásra kerül, akkor azok győztesei valamennyien 4. helyen 
végeznek, vesztesei pedig az 5. helyen, míg a korábban kiesett párosok a 
lebonyolításnak megfelelő helyeken). 

29.§ Záró rendelkezések 

29.1. Jelen Versenykiírást az MRSZ Elnöksége 2023. február 21-én elfogadta.  

29.2. Az MRSZ fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, melyekről 
megfelelő időpontban tájékoztatja az érintetteket. 

  



 A 2023. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság Versenykiírása  

19/26 

1. melléklet Lebonyolítási módok 

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 
(nyolcaddöntő) 

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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16 csapatos, egyenes kieséses rendszer 
 

Sor-
szám 

Alverseny/ 
Fázis 

Mérkőző párosok 

M1 1. kör 1. kiemelt (#1) vs 16. kiemelt (#16) 

M2 1. kör 2. kiemelt (#2) vs 15. kiemelt (#15) 

M3 1. kör 3. kiemelt (#3) vs 14. kiemelt (#14) 

M4 1. kör 4. kiemelt (#4) vs 13. kiemelt (#13) 

M5 1. kör 5. kiemelt (#5) vs 12. kiemelt (#12) 

M6 1. kör 6. kiemelt (#6) vs 11. kiemelt (#11) 

M7 1. kör 7. kiemelt (#7) vs 10. kiemelt (#10) 

M8 1. kör 8. kiemelt (#8) vs 9. kiemelt (#9) 

M9 2. kör M1 győztese vs M8 győztese 

M10 2. kör M2 győztese vs M7 győztese 

M11 2. kör M3 győztese vs M6 győztese 

M12 2. kör M4 győztese vs M5 győztese 

M13 Elődöntő M9 győztese vs M12 győztese 

M14 Elődöntő M10 győztese vs M11 győztese 

M15 Bronzmérkőzés M13 vesztese vs M14 vesztese 

M16 Döntő M13 győztese vs M14 győztese 

 
A végeredmény megállapítása: 

1.  M16 győztese 

2.  M16 vesztese 

3.  M15 győztese 

4.  M15 vesztese 

5-8. M9-M12 vesztese 

9-16. M1-M8 vesztese 
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8 csapatos, kétvereséges vigaszágas tábla lebonyolítása 
 

Mérk. 
sorszáma 

Alverseny/ 
Fázis 

„A” páros  „B” páros 

M1 1. kör  1. kiemelt vs 8. kiemelt 

M2 1. kör 5. kiemelt vs 4. kiemelt 

M3 1. kör 3. kiemelt vs 6. kiemelt 

M4 1. kör 7. kiemelt vs 2. kiemelt 

M5 2. kör M1 győztes vs M2 győztes 

M6 2. kör M3 győztes vs M4 győztes 

M7 Vesztes 7. M1 vesztes vs M2 vesztes 

M8 Vesztes 7. M3 vesztes vs M4 vesztes 

M9 Vesztes 5. M7 győztes vs M6 vesztes 

M10 Vesztes 5. M8 győztes vs M5 vesztes 

M11 Elődöntő M5 győztes vs M9 győztes 

M12 Elődöntő M6 győztes vs M10 győztes 

M13 Bronzmérkőzés M11 vesztes vs M12 vesztes 

M14 Döntő M11 győztes vs M12 győztes 

 

 
 
A végeredmény megállapítása: 

1.  M14 győztese 

2.  M14 vesztese 

3.  M13 győztese 

4.  M13 vesztese 

5-6. M9-M10 vesztese 

7-8. M7-M8 vesztese 
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2. melléklet  
A játékosok ruházatára vonatkozó előírások 

1. A játékosok kötelesek egységes színű és szabású, számozott felső és alsó 
versenyruházatot viselni. A mezek számozása 1-es vagy 2-es lehet. A számozás 
a felső elején kötelező. A számozásnak legalább 8 cm magasnak és 1,5 cm 
szélesnek kell lennie. Filctollal, leukoplaszttal, és egyéb „DIY” módszerekkel 
történő számozás szabálytalan és ilyen esetben a Díjfizetési táblázat szerinti 
büntetés fizetendő. 

a. Számozott mez hiánya esetén a játékosok (saját/egyesületi) számozott 
karpánttal/karszalaggal játszhatnak. A karpánton/karszalagon levő szám 
legalább 8 cm magas és 1.5 cm széles, valamint a karpánt színétől elütő 
színű kell legyen.  

2. A játékosok megfelelő versenyruházatáról a játékosok sportszervezete, illetve a 
játékosok kötelesek gondoskodni. 

3. A párosok nem kötelesek két különböző színű mezgarnitúrával rendelkezni, a 
mérkőzés szankciók nélkül lejátszható akkor is, ha mindkét mérkőző páros azonos 
színű mezben van. 

4. A játékosok szabadon viselhetnek sapkát, karpántot és egyéb, sérülést megelőző 
eszközöket (feltéve, hogy utóbbiak alkalmazása nem biztosít a játékos részére 
előnyt a labda megjátszásához). Ezen eszközökön támogatók, szponzorok 
megjelenítése engedélyezett.  

5. 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. 

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

7. Aláöltözők viselése megengedett, az alábbiak szerint:  
a. egy játékos viselhet aláöltözőt, akkor is, ha társa nem vesz fel ilyet.  
b. amennyiben mindkét játékos aláöltözőt szeretne viselni, akkor ezeknek a 

páros mindkét tagján egységes színűnek és szabásúnak kell lennie.  
8. A mezekre vonatkozó előírások megsértése esetén a játékos(ok) sportszervezete 

a Díjfizetési táblában meghatározott összeg befizetésére kötelezett. 
9. A mezek szabására az FIVB által elfogadott minták az irányadók, melyek az alábbi 

képeken láthatók (az országkódra, támogatókra, játékosok nevére vonatkozó 
előírások nélkül): 
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