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Általános iskolák testnevelő tanárainak részére 

 
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

 
A Budapesti Röplabda Szövetség immár 16 éve működteti a „Röpsuli” Programot, melynek alábbi eseményére 

szeretnénk felhívni a figyelmét. 

2013 tavaszán már második alkalommal versenyzési lehetőséget kínálunk röplabda sportágban a budapesti általános 

iskolás gyermekek számára, hogy kipróbálhassák a testnevelés órán, sportköri foglalkozás keretében tanult 

játékelemeket, összemérhessék tudásukat más iskolák csapataival. Mivel budapesti viszonylatban a Diákolimpia 

küzdelmeiben az iskoláknak csak egy szűk rétege vesz részt, ezért a „Röpsuli” Program keretein belül kínálunk 

alternatív versenyzési lehetőséget azon gyermekek számára, akik versenyszerűen NEM űzik a sportágat. A csupán 

Diákolimpia keretein belül versenyző gyermekeket is várjuk a rendezvényre. 

A versenyen való részvétel minden jelentkező számára INGYENES. 

Az elért eredménytől függetlenül minden játékos díjazásban részesül, minden csapat oklevelet kap. Ezzel is szeretnénk 

kihangsúlyozni, hogy itt nem az elért eredmény a lényeg, hanem csakis a játék. 

A versenyt 2013. május 5-én, vasárnap tartjuk a BSE Röplabdacsarnokban (Budapest XII. kerület, Szamos utca 2/c) a 

Budapest Sport Egyesület, és a TF „D” termében (Budapest XII. kerület, Győri út 13.) a Röplabda Akadémia Kft. 

közreműködésével. 

A versenyt négy kategóriában rendezzük meg. A leány gyermekek (IV. korcsoport) versenyében csak leányokból, a fiú 

gyermekek (IV. korcsoport) versenyében csak fiúkból, vagy vegyesen leányokból és fiúkból, a minik (III. korcsoport) és 

a szuperminik (II. korcsoport) versenyében csak leányokból, csak fiúkból, vagy vegyesen leányokból és fiúkból álló 

csapatok szerepelhetnek, a gyermek kategóriákban 6, a mini kategóriában 4, a szupermini kategóriában 3 fővel. A 

gyermek versenyeken az 1998. január 1-jén vagy később, a mini versenyen a 2000. január 1-jén vagy később, a 

szupermini versenyen a 2002. január 1-én vagy később született játékosok vehetnek részt. Egy szervezet a gyermek 

kategóriákban összesen egy (vagy a leány vagy a fiú kategóriában), minden kategóriát nézve összesen három csapattal 

vehet részt a tornán, és legfeljebb annyi csapat indítható, ahány teljes csapatot alkotó játékossal érkeznek. 

A jelentkezést a mellékelt nevezési lapon kell megtenni, előre megjelölni, hogy mely kategóriában hány csapattal 

érkeznek, a mini kategóriában pedig a csapat összetételét is meg kell adni. A torna versenykiírását is mellékelve 

küldjük. A NEVEZÉSI LAP ELKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2013. ÁPRILIS 26., PÉNTEK! 

További információkért Hanuska Gergelyt keressék a 06-30/589-6518-as telefonszámon vagy a brsz@brsz.hu e-mail 

címen. Amennyiben kíváncsi a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységére, keresse fel honlapunkat a www.brsz.hu 

oldalon! Ebben a tanévben még egy tornát tervezünk rendezni, melyről tájékoztatást a későbbiekben küldünk. 

 
Várjuk mielőbbi jelentkezését! 

 
Budapest, 2013. április 16. 

Budapesti Röplabda Szövetség 

Intéző Bizottság 
 


