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Magyar Röplabda Szövetség „Vollé! 2020 – Röpsuli” programjának keretén belül szervezett torna 
 

Versenykiírás 
RS04/V01 

 

 1. Célja: 
  A „Vollé! 2020 – Röpsuli” program keretében az általános iskolás korú 

gyermekek számára kínáljuk a röplabda játékelemek versenyszerű 
kipróbálását az életkori sajátosságaik szerinti szabályokkal; a röplabda 
sportág népszerűsítése, tömegbázisának növelése. 

 2. Rendezője: 
  A Magyar Röplabda Szövetség; a verseny lebonyolításáért a helyszíni versenybíró felelős. 
  A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően kerül megrendezésre. 

 3. Ideje: 
  2016. november 26., szombat, 10:00 óra 
  A mérkőzések időbeosztásáról a jelentkezők e-mailen kapnak tájékoztatást legkésőbb kettő nappal a 

verseny előtt. 

 4. Helye: 
  Tóvárosi Általános Iskola tornaterme, 3 pályán 
  8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed (Iskola tér 1.) 

 5. Résztvevők: 

  A nevezési határidőig jelentkezett oktatási intézmények csapatai. 
  Egy szervezet legfeljebb csak annyi csapattal szerepelhet, ahány teljes csapatot alkotó játékossal érkezik a 

tornára. 
  Gyermek kategóriában egy szervezet legfeljebb (leány és fiú/vegyes kategóriában) összesen kettő csapatot 

indíthat. 

  A csapatokban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik nem rendelkeznek a Magyar Röplabda Szövetség 
által kiadott Sportolói Igazolvánnyal, illetve nem léptek pályára korábban a Magyar, illetve a Megyei 
(Budapesti) Röplabda Szövetség által rendezett hivatalos mérkőzésen. (A Diákolimpia, Röpsuli és Vollé! 
2020 – Röpsuli-szereplés nem kizáró ok.) 

  A játékosokat minden feltüntetett adatukkal fel kell tüntetni a regisztrációs adatlapon (RS04-2 számú 
nyomtatvány). A játékosok ellenőrzése Diákigazolványuk alapján történhet, ezért ezt mindenki hozza 
magával. 

  Orvosi igazolás nem kötelező. 

 6. Versenyszámok: 

• Gyermek leány 

• Gyermek fiú/vegyes 

• Mini leány 

• Mini fiú/vegyes 

• Szupermini 

• Manó 
Bármely versenyszám csak akkor kerül megrendezésre, ha oda legalább három szervezet nevez csapatot. 
Ellenkező esetben a gyermek leány és a gyermek fiú/vegyes versenyszámok összevonásra kerülnek; a 
mini leány és a mini fiú/vegyes versenyszámok összevonásra kerülnek; a szupermini és a manó 
versenyszámok összevonásra kerülnek a szupermini versenyszámba. Ha egy versenyszámban az 
összevonások után sincs legalább három különböző szervezet által benevezett csapat, az adott 
versenyszám nem kerül megrendezésre. 

 7. Nevezés: 
  A versenyre jelentkező szervezetnek egy, a jelen versenykiíráshoz mellékelt nevezési lapot (RS04-3/V01 
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számú nyomtatvány) kell eljuttatnia a Rendezőhöz e-mailben legkésőbb 2016. november 21-ig, hétfőig. A 
nevezés csak akkor érvényes, ha a jelentkező visszaigazolást kapott róla. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 
a jelentkezést követő 24 órán belül nem érkezik meg, kérjük, telefonon vegyék fel a kapcsolatot a 
Rendezőkkel. 

  A jelentkezőket a versennyel kapcsolatban költség NEM terheli. 

 8. Korosztályi besorolások és játékszabályok: 
  A jelen versenykiírás 1. számú mellékletében jelzettek szerint. 

 9. Lebonyolítás: 
  A jelentkezők számának ismeretében kerül eldöntésre a verseny lebonyolításának módja, valamint a 

mérkőzések játszmáinak száma, illetve a játszmákban szerzendő pontok száma. (Általános elvként 
elmondható, hogy egy csapat négy darab egy – 25 pontig tartó – játszmás mérkőzést játszik.) Ezekről, 
valamint a végső sorrend eldöntésének módjáról a jelentkezők e-mailen kapnak tájékoztatást legkésőbb 
kettő nappal a verseny előtt. 

 10. Díjazás: 
  Valamennyi csapat és minden játékos díjazásban részesül az elért helyezésektől függetlenül. 

 11. Egyebek: 

• A mérkőzésekhez a csapatoknak kell labdát biztosítani. 

• A versenyterületre csak világos talpú váltócipőben lehet lépni, mely megkötés nem csak a játékosokra, 
hanem a tanárokra és a kísérőek is vonatkozik. 

• A mérkőzésekről jegyzőkönyv nem készül. Az eredményszámítást a mindenkori mérkőző csapatok egy-
egy játékban nem lévő tagja végzi. 

• A mérkőzésekre játékvezetőt a Rendező biztosít. 

• A helyszínen esetlegesen okozott kárt az elkövetőnek meg kell térítenie. 

• A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetlegesen bekövetkezett sérülések és 
káresemények miatt a Rendező felé kártérítési igénnyel nem lehet fordulni. 

• A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. A Rendező ezeket a felvételeket a verseny, a „Vollé! 
2020 – Röpsuli” program, valamint a sportág népszerűsítése végett nyilvánosság elé tárhatja, valamint 
ezeket a televízióban, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón reklám céllal felhasználhatja. Minden 
résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen 
követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével vagy a Rendezővel szemben. 

• Minden vitás kérdésben a helyszíni versenybíró hoz döntést. 

• A Rendező fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra. 

• További információkról Hanuska Gergelynél lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: 
Telefon: 06-70/775-6722; E-mail: ropsuli@hunvolley.hu 

 

Budapest, 2016. november 15. 

 Magyar Röplabda Szövetség 

 „Vollé! 2020 – Röpsuli” program 
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