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Európa Sport és Egészség Napja
Parkröplabda Versenykiírás

1.         A verseny célja:  
A röplabda sportág népszerűsítése, a röplabdázás szabadidős formájának megismertetése, 
versenyzési lehetőség biztosítása, a mozgás iránti érdeklődés és igény felkeltése, valamint 
újabb játékosok megnyerése a sportág számára.
A verseny a Fővárosi  Önkormányzat  Sport  Osztálya  és a Budapesti  Sportszövetségek 
Uniója által szervezett Európa Sport és Egészség Napja elnevezésű rendezvény része.

2.         Rendező:  
A  Budapesti  Röplabda  Szövetség  versenye;  lebonyolításáért  a  helyszíni  versenybíró 
felelős.
A verseny a  Fővárosi  Önkormányzat  és  a  Budapesti  Sportszövetségek  Uniója  anyagi 
támogatásának köszönhetően kerül megrendezésre.

3.         Időpont és helyszín:  
Ideje:  2014. június 1.,  szombat  10:00 és  17:00 óra között.  Helye:  Budapest,  Margit-
sziget, Nagyrét, előreláthatólag 4 parkröplabda pályán.

4.         Részvételi feltételek:  
A versenyen részt vehet mindenki, aki elfogadja a jelen versenykiírásban leírtakat. Egy 
játékos csak egy csapatban szerepelhet. Korhatár megkötés nincs. A versenyen mindenki 
a saját felelősségére vesz részt, orvosi engedély nem kötelező. A nevezési lap tartalmazza 
a részvételhez szükséges játékos nyilatkozatot,  amit  18 éven aluliak esetében a szülő, 
illetve szervezett csapat (iskolai, egyesületi) esetén a kísérőtanár, edző ír alá.

5.         Versenyforma:  
A verseny vegyes (mix) csapatok számára kerül meghirdetésre. Egy csapat négy, vagy 
kevesebb játékosból áll, és legfeljebb 2 cserejátékos szerepeltethető. Egyszerre legalább 
két női játékosnak kell a pályán lennie.

6.         Nevezés:  
Nevezni e-mailen (brsz@brsz.hu) lehet 2014. május 29.,  csütörtök 22:00 óráig,  illetve 
személyesen  a  verseny  napján,  a  helyszínen  9:30  óráig, a  jelen  versenykiíráshoz 
mellékelt nevezési lap leadásával. Az e-mailes nevezés akkor érvényes, ha a jelentkező 
visszaigazolást kapott róla. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik visszaigazoló e-mail, 
vegyék fel a kapcsolatot telefonon a verseny szervezőjével. Ha az e-mailen jelentkezők a 
verseny  napján  legkésőbb  9:30  óráig  nem  regisztrálják  magukat  a  szervezőknél,  az 
indulás jogát a csapat elveszti. Helyszíni nevezésre csak korlátozottan van lehetőség.
A jelentkezőket a versennyel kapcsolatban költség NEM terheli.

7.         Játékszabályok:  
A versenyt a parkröplabdázás játékszabályai szerint rendezzük.
• A pálya  8×16 m méretű, hálóval két térfélre osztott., közép és támadó vonal nincs.
• A háló felső szintjének magassága 230 cm.
• A  csapatoknak  korlátlan  számú  játékos  csere  van  lehetősége,  amit  akkor  lehet 

végrehajtani,  ha a labda játékon kívül van,  de egyszerre  legalább 2 női játékosnak 
mindig a pályán kell lennie. Libero védekező játékos nem szerepeltethető.

• Egy időkérés engedélyezett csapatonként és játszmánként.
• Az állásrendi szabályt nem kell alkalmazni, a játékosok a saját térfelükön bárhonnan 

üthetnek és sáncolhatnak.
• A csapat játékosainak előre meghatározott nyitási sorrend szerint kell végrehajtani a 

nyitásokat. Ennek elvétése játékhibának minősül.
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• Nyitáskor  a játékosnak az alapvonal  mögött  kell  lenni,  és a labdát egy kézzel  kell 
megütni. A labdát csak egyszer lehet feldobni, nyitási kísérletre nincs lehetőség.

• Minden csapatnak 3 érintésre van joga ahhoz,  hogy visszajátssza az ellentérfélbe a 
labdát. A sáncérintés nem számít bele a három érintésbe. Egy játékos nem érintheti a 
labdát közvetlenül egymás után. A három érintés nem kötelező, a nyitást azonnal is 
vissza lehet játszani.

• Csak a súlyos labdakezelési hibákat büntetik a játékvezetők. A labdát a test bármely 
részével lehet érinteni, de nem lehet megfogni.

• Az egykezes ejtés („tip” érintés) befejezett támadóérintésként szabálytalan.
• Tilos megérinteni a háló szintszalagját és az antennát a labda megjátszása érdekében, 

illetve hibának számít a háló érintése, ha az előny megszerzésére irányul.
• A háló alatt át lehet lépni az ellenfél térfelére, de az ellenfél érintése nem megengedett.
• A csapatok térfelet cserélnek a 13. pont elérésekor, ha a mérkőzés egy játszmából áll, 

vagy döntő játszma esetén, illetve a mérkőzés játszmái között.
• A játékhibákat a labdamenet elvesztésével kell büntetni, melynek következménye: a 

labdamenetet nyerő csapat kap egy pontot, és elnyeri a nyitás jogát, vagy folytatja azt.
8.         Lebonyolítás és eredményszámítás:  

A jelentkezők számának ismeretében kerül eldöntésre a verseny lebonyolítása, valamint a 
mérkőzések játszmáinak száma, illetve a játszmákban szerzendő pontok száma. Ezekről, 
valamint a végső sorrend eldöntésének módjáról a helyszínen a versenybírótól a torna 
előtt kapnak tájékoztatást.

8.         Díjazás:  
A kategóriák 1-3. helyezett csapatai érem díjazásban részesülnek. Eredményhirdetés az 
utolsó mérkőzés után a verseny helyszínén történik.
Abszolút győztes lesz az a csapat, amelyik a legjobban érzi magát a verseny alatt.

9.         Egyebek:  
• A  mérkőzésekről  jegyzőkönyv  nem  készül.  Az  eredményszámítást  a  mindenkori 

mérkőző csapatok egy-egy játékban nem lévő tagja végzi.
• A mérkőzésekre játékvezetőt a verseny szervezője biztosít.
• A mérkőzésekhez labdát a verseny szervezője 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 és az Európa Sport és Egészség Napja 
elnevezésű rendezvény szervezői felé kártérítési igénnyel nem lehet fordulni.

• A rendezvényről hang- és képfelvétel  készülhet.  A Rendező és az Európa Sport és 
Egészség  Napja  elnevezésű  rendezvény  szervezői  ezeket  a  felvételeket  a  verseny, 
illetve a rendezvény 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, a Rendezővel vagy 
az Európa Sport és Egészség Napja elnevezésű rendezvény szervezőivel 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: 06-30/589-6518; E-mail: brsz@brsz.hu 

Budapest, 2014. május 13.
Budapesti Röplabda Szövetség

Intéző Bizottsága

2/2

mailto:brsz@brsz.hu
http://www.brsz.hu/
mailto:brsz@brsz.hu

