
 

 
 
 

 
„TÁBOR” KUPA 2009.  

STRAND- és PARKRÖPLABDA verseny 
 

Július 11-12. (szombat - vasárnap) 
 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum 

 
 

1. A verseny célja:  
A röplabdázás és strandröplabdázás szabadidős formáinak 
népszerűsítése, játék- és versenyzési lehetőség biztosítása. 

 
2. A verseny rendezője:  
Park RP a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrummal együttműködve 
1116 Budapest, Sáfrány u. 52. 
Tel: 06 30 211 3827, 06 30 959 9811 fax:1-208-2992 
E-mail: parkroplabda@gmail.com
 
3. A verseny helyszíne: 
A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum strandröplabda pályái és a 
környező füves terület  

 
4.Versenyszámok, korosztályok és kategóriák: 

 
Strandröplabda:  

I. felnőtt korosztály 4+1 fős csapatok részére, MIX kategória (csere 
nem kötelező) 

II. U 14  1996           4 fős+1 fiú és lány csapatok részére  
III. U 16  1994 
                                 
IV. U 18  1992           fiú és leány párosok részére                   
V. U 20  1990 

 
Parkröplabda: MIX kategória 
 
5. Nevezési feltételek: 
- Az U kategóriákban a születési adatok hitelt érdemlő igazolása   
  (személyi, diák vagy versenyzői igazolvány) 
- Játékos nyilatkozat aláírása 
- A nevezési lap időben való leadása 
- Nevezési díj befizetése 

 
6.Nevezés díj:  
Strandröplabda: Felnőtt; U 14; U 16 kategóriánként 5000.- Ft / csapat  
Strandröplabda: U 18; U 20 kategóriánként 4.000.-Ft / csapat  
Parkröplabda: kategóriáként 3.000.-Ft / csapat 
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7. Nevezési határidő: 
strandröplabda  csapatok  szombat reggel 10.00-ig,  
parkröplabda csapatok szombat reggel11.00-ig 
8. Nevezés módja és a nevezési díjak befizetése: - helyszíni nevezés 
esetén személyesen a helyszínen a versenyirodában. 
Előzetes nevezés:  
- a rendező elérhetőségein a július 6-ig, a mellékletben szereplő 
előnevezési lap megküldésével. 
Előzetes nevezés esetén a nevezési díj  
• strandröplabda 4.500.-Ft felnőtt; U 14; U16 /csapat 
• strandröplabda 3.500.-Ft U 18; U 20 /páros 
• parkröplabda 2.500.-Ft /csapat 
amit, a rendező Park RP Kft 10700127-43362309-51100005 
folyószámlája kell befizetni átutalással, vagy a rendezőtől igényelt 
befizetési csekken. A csekket be kell mutatni a helyszíni 
jelentkezéskor. Csekket igénylés esetén a rendező postán küld.  

 
8. Versenynapok: 
 
Strandröplabda:  2009. július 11-12 szombat, vasárnap 
     
Parkröplabda:   2009. július 11-12 szombat, vasárnap 
     
9. Résztvevők és versenyszabályok:  
Minden játékos, aki a nevezési szabályoknak és a korcsoportjának 
megfelelően az adott versenyre jelentkezik és benevez. Amennyiben 
valamelyik játékos több kategóriába is benevez, és azonos időben több 
mérkőzésen is érintett, abban az esetben jeleznie kell, hogy melyik 
mérkőzést részesíti előnyben. 
Strandröplabda: 
A mix csapatoknál a pályán lévő férfiak száma nem lehet több, mint a 
nőké. 
3 fő is alkothat mix csapatot, de a férfi és női játékosok arányát be kell 
tartani. 
A mix kategóriában női /lány csapat indulhat, de csak férfiakból/fiúkból 
álló csapat nem. 
A felnőtt korosztályban nincs korhatár megkötés, bárki indulhat  
A mérkőzések a 4-4 elleni játék vegyes röplabdára vonatkozó 
módosításaival zajlanak.  
Parkröplabda: 
A strandröplabdára vonatkozó létszám és nemek megoszlásának 
szabályai.  
A mérkőzések a parkröplabdára vonatkozó szabályok alapján kerülnek 
lebonyolításra. 
 
 
 

   



 

 
 
 
 

10. Lebonyolítás:  
A lebonyolítási rend a nevező csapatok számától függően, az adott 
helyszínen a versenybizottság döntése alapján, a nevezések lezárása után 
kerül meghatározásra.  
A selejtező és a döntő mérkőzések egy nyert játszmáig, a versenybizottság 
döntése alapján meghatározott ponthatárig tartanak, a verseny 
lebonyolíthatóságának figyelembe vételével.  
A győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pontot kap. Az összesítésnél 
pontegyenlőség esetén a nyert és vesztett pontok aránya számít. Ezek 
egyenlősége esetén az egymás elleni eredmény dönt. 
A csapatok minden esetben a meghatározott ponthatár elérésekor 2 pont 
különbségig tovább játszanak, felső ponthatár nincs. 

 
11. Díjazás:  
Minden kategóriában az 1-3. helyezett részesül díjazásban. 
 
12.Költségek:  
Nevezési díj: lásd 6. – 8. pontok 
Az utazásáról, szállásáról, étkezéséről mindenki saját maga gondoskodik.  

Szállásinformáció: 
Tel: 06 87 568 581; 06 87 568 582 
E-mail: sales@zanka.hu ; ertekesites@zanka.hu
Honlap: www.zanka.hu  

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos minden további 
költség a verseny szervezőjét illetve rendezőjét terhelik.  
9. Óvás:  Nincs.  
10. Egyebek: 
A versenyeken mindenki saját felelősségére, sportolásra alkalmas 
egészségi állapotban indulhat, a melyről a nevezési lapon nyilatkoznia 
kell.  
Jelen versenykiírásban rögzítettek betartását a versenyre történő 
nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 
A mérkőzéseken saját strandröplabdával is lehet játszani, amennyiben a 
két csapat megegyezik. 
Elsősegélynyújtó hely biztosított.  
A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Rendező ezeket a felvételeket 
a versenyek népszerűsítése végett nyilvánosság elé tárhatja, valamint 
ezeket a TV-ben, 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. 
A kiírásban nem szereplő, minden egyéb kérdésben a helyszínen a 
versenybizottság dönt.  

 
A Rendező fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, 
amelyekről megfelelő időpontban az érintetteket tájékoztatja.  
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Tervezett időrend 
Szombat  
10.30 – 11.00-ig nevezés (parkröplabda) 
11.00 – 17.30-ig mérkőzések 
 

Vasárnap 
9.30 – 10.30-ig nevezés (strandröplabda) 
10.30-tól mérkőzések (strandröplabda) 
10.30 – 11.00-ig nevezés (parkröplabda) 
11.00-től mérkőzések (parkröplabda) 
16.00 Eredményhirdetés strand és park  

Mellékletek:   
 
Strandröplabda MIX játékszabályok 

 
1. A pálya mérete: 8x16 m játéktér és kifutó, a háló magassága 

a 243 cm. 
2. Egy csapat max. 5 játékosból állhat, négyen lehetnek 

egyszerre a pályán. A pályán lévő férfi játékosok száma nem 
lehet több, mint a női játékosoké. 3 fő is alkothat vegyes 
csapatot, de a férfi és női játékosok arányát be kell tartani.  

3. Minden esetben csak egy cserére van lehetőség. Csere nem 
kötelező. Sérülés esetén a tartalék játékost be lehet cserélni, 
még akkor is, ha már játszott abban a szettben. A kivételes 
csere esetén a sérült játékos azon a mérkőzésen már nem 
játszhat.  

4. A nyert játszmák számát, az esetleges ponthatár csökkentést 
a nevező csapatok számának ismeretében a szervezők 
határozzák meg.  

5. A csapatok 25 pontos játszmákban 10 pontonként, a 21-
esben 7, a 15-ösben 5 pontonként térfelet cserélnek. A 
játszmák alatti térfélcserék idején nincs szünet. 

6. A mérkőzéseket labdamenet pontrendszerben kell játszani, 
pontszámítás a „minden akció pont” rendszer szerint 
történik.  

7. A mérkőzéseken játszmánként és csapatonként 1-1 pihenő 
idő kérhető. Pihenő idő alkalmanként 30 mp. 

8. A játékosok meghatározott sorrendben nyitnak. A nyitást 
követően nincs meghatározott helyük a pályán, tehát 
bárki sáncolhat, üthet. 

9. Nyitásnál csak egyszer lehet feldobni a labdát, több kísérlet 
nincs.  

10. A három érintés nem kötelező, a nyitásfogadást egyből is át 
lehet tenni.  

11.  A sánc önálló érintésnek számít, utána a csapatnak már 
csak 2 érintése van. Ha a háló fölött két játékos egyszerre ér 
a labdához, annak a csapatnak, ahová a labda érkezik, még 
3 érintésre van joga. Nem hiba, ha a háló felett az ellenfelek 
egyidejű érintéséből ”tartott” labda lesz. 

12. A pályán nincs támadóvonal /három méteres vonal/. A 
játékosok saját térfelükön bárhonnan mehetnek ütni vagy 
sáncolni. 

13. A pályán nincs középvonal. A játékosok átmehetnek az 
ellenfél területére, pályájára és annak szabad zónájába, de 
csak abban az esetben, ha azzal az ellenfél játékát nem 
akadályozzák. 

14.  A labdát a test bármely részével lehet érinteni. 
15.  A ”tip” érintés / egykezes, ujjbeggyel történő ejtés / nem 

megengedett, csak ököllel, vagy nyitott tenyérrel jó az ejtés.  
16.  Egy játékos kosárérintéssel végrehajthat támadóérintést 

akkor is, ha a labda röppályája nem merőleges a váll 
vonalára.  

17.  Az első érintéseket (nyitásfogadás, védekezés) és a 
kosárérintéssel történő feladásokat a teremröplabda 
szabályainak megfelelően kell megítélni. (a labdaérintések 
elbírálása nem olyan szigorú, mint amit a nemzetközi szabály 
megkövetel.) 

18.  A háló vagy az antenna /15.4.3. szabály/ megérintése nem 
hiba, kivéve, ha a játékos a labda megjátszása közben érinti 
azokat, vagy ezzel befolyásolja a játékot. A labda 
megjátszására irányuló akció, ha a játékos közel van a 
labdához és megpróbálja megjátszani azt. 

Parkröplabda játékszabályok 
 
1. A pálya mérete: 8m x 16m a háló magassága kb. 230 cm. 
2. A játékot 4 fős csapatok játsszák. Mindegyik csapat korlátlan 

cserével rendelkezik az előzetes megállapodás alapján. (csere 
nem kötelező). A játékos cserét akkor lehet és kell végrehajtani, 
ha a labda játékon kívül van.  

3. A mérkőzéseket labdamenet pontrendszerben kell játszani. Egy 
játszma 25 pontig, két pont különbséggel tart, felső 
ponthatár nincs. A nyert játszmák számát, az esetleges 
ponthatár csökkentést, vagy időkorlát bevezetését a nevező 
csapatok számának ismeretében a szervezők határozzák meg.  

4. A csapatok térfelet cserélnek a 13. pont elérésekor (21 
pontos szettek esetén a 10. pontnál, 15 pontos szettekben 
a 8. pont elérésekor van térfélcsere). 

5. A labdamenet nyitással kezdődik (a labdát egy kézzel az 
ellentérfél irányába kell megütni) az alapvonal mögül. 
Gyermekek esetében a nyitás végrehajtható a hálóhoz 
közelebbről is, amennyiben a mérkőzés előtt megegyeznek a 
csapatok.  

6. Nyitásnál csak egyszer lehet feldobni a labdát, több kísérlet 
nincs.  

7. A nyitás jogának elnyerésekor az előre meghatározott 
nyitásrend szerinti következő játékos nyit.  

8. A pályán nincs támadó- és középvonal. A játékosok saját 
térfelükön bárhonnan mehetnek ütni vagy sáncolni.  

9. A játékosok átmehetnek az ellenfél területére, pályájára és 
annak szabad zónájába, de csak abban az esetben, ha azzal az 
ellenfél játékát nem akadályozzák. 

10. Minden csapatnak 3 érintéshez van joga, hogy visszajátssza 
a labdát az ellentérfélbe. A sáncérintés nem számít bele. 
Egy játékos egymás után kétszer nem érintheti a labdát. A 
három érintést nem kötelező kijátszani. 

11. A labdát a test bármely részével lehet érinteni.  A labdát nem 
lehet megfogni, csak érinteni, vagy ütni.  

12. A háló vagy az antenna megérintése nem hiba, kivéve, ha a 
játékos a labda megjátszása közben érinti azokat, vagy ezzel 
befolyásolja a játékot. A labda megjátszására irányuló akció, ha 
a játékos közel van a labdához és megpróbálja megjátszani azt. 

13. A hosszú labdamenetek elősegítése végett csak a súlyos, 
nagyon szabálytalan labdakezelés számít hibának. A 
támadóérintésnek azonban szigorúan rövid idejűnek kell 
lennie.  

14.  A hibákat labdamenet vesztéssel kell büntetni, melynek 
következménye, hogy a labdamenetet nyerő csapat kap egy 
pontot, és elnyeri a nyitás jogát, vagy folytatja azt.   

15. Egy időkérés (30 mp) engedélyezett csapatonként és 
játszmánként. 

 

 
 

   



 

 
 
 
 

 ELŐZETES NEVEZÉSI LAP  
  

SSTTRRAANNDDRRÖÖPPLLAABBDDAA        

FFeellnnőőtttt            UU  1144            UU  1166          UU  1188      UU  2200    

  

PPAARRKKRRÖÖPPLLAABBDDAA      

  

Az alábbiakban megnevezett szervezet/csapat előzetesen benevezi a fent jelölt kategóriá(k)ban 
strand- és/vagy parkröplabda csapatát „TÁBOR” KUPA 2009.  STRAND- és 
PARKRÖPLABDA versenyre a versenykiírás ismeretében 

 
CCssaappaatt  nneevvee::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

        
Címe:…………………………………..……………………………………………….……… 
 
 
felelős vezetője:……………………………………………………………………….……… 
 
 
telefonszáma:………….…..…. fax:………..……….. E-mail: ………………………..…… 
 
 
A csapat ügyintézője: ……………………………………………………………….…………. 
 
 
levelezési címe: ……….…………………………………………………………….……..… 
 
 
telefonszáma:………….…..…. fax:………..……….. E-mail: ………………………..…… 
 
Előnevezés díj fizetési módja:   átutalással      csekken (a megfelelő aláhúzandó) 
Számlaszám:Park RP Kft 10700127-43362309-51100005
 
 
A csapat várható érkezése………………………………………………………………….. 
 
 
                    
 
……………………… , 2009. ……….   …..  …………………………………… 

                     aláírás 

Beküldési határidő: 2009. július 6      
Park RP Kft                                                       fax:06-1-208-299    
1116 Budapest, Sáfrány u 52     E-mail: parkroplabda@gmail.com
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„TÁBOR” KUPA 2009.  STRAND- és PARKRÖPLABDA VERSENY 
 

NEVEZÉSI LAP  
 
SSTTRRAANNDDRRÖÖPPLLAABBDDAA        

FFeellnnőőtttt            UU  1144            UU  1166          UU  1188      UU  2200    

  

PPAARRKKRRÖÖPPLLAABBDDAA        

CCssaappaatt  nneevvee::  ……………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………  

A játékosok adatai: 

Névsor 
 
Csapatkapitány neve: …………………………………………………  
 
aláírása: ……………………………………………………………… 
 
Címe:   ………………………………………………………………....              …………………………………………    ………………………………  
                                                                                              hheellyy                                                                                            kköözztteerrüülleett                                        hháázzsszzáámm  
 
E-mail:……………….……………….     Telefon:……………………...   Fax:………………………… 
 
Játékosok (olvasható) aláírása: 
 
          …………………………………………….                  ….……………………………………… 
                             játékos 1                                                                      játékos 2 
 
 
          …………………………………………….                  ….……………………………………… 
                             játékos 3                                                                      játékos 4 
 
 
 
 

Dátum:………………………………………………..  
 
Játékos Nyilatkozat: Alulírott játékos egyetértek, és ezúton kötelezem magam, hogy a versenykiírást és az 
alábbi feltételeket elfogadom. Aláírásommal elismerem, hogy jó egészségnek örvendek és fizikailag jó 
állapotban vagyok ahhoz, hogy részt vegyek a versenyen, és ennek következtében teljes felelősséget 
vállalok minden egészségi és baleseti problémáért, ami a játékból ered, mivel tudom és ismerem a 
strandröplabdázással járó lehetséges veszélyeket. Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és 
képanyagon szerepelhetünk, ezért ellenszolgáltatást nem kérünk. Jelen nyilatkozatommal felhatalmazom a 
szervezőt, hogy nevemet, hangomat, valamint életrajzi adataimat a verseny népszerűsítése végett 
nyilvánosság elé tárja, valamint ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón reklám céllal 
felhasználja. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerülök, ha nem tartom be a játékvezető döntéseit, és nem 
a fair-play szellemében versenyzem. A "Játékos nyilatkozat" részt elolvastam és megértettem, egyetértek 
tartalmával, amit aláírásommal igazolok.  
 
 
Csapatonként külön - külön kell kitölteni. A versenyhelyszínen a nevezéskor le kell adni. 

Hiányosan kitöltött nevezési lapot a versenybizottság NEM FOGAD EL! 
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