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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 őszén is 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. Ezúttal a röplabda szabadidős ága, parkröplabda útján kínálunk a „Röpsuli” Program 

keretein belül alternatív versenyzési lehetőséget azon GYERMEKEK, TANÁRAIK és CSALÁDTAGJAIK számára, akik 

versenyszerűen NEM űzik a sportágat. A csupán Diákolimpia keretein belül versenyző gyermekeket is várjuk a 

rendezvényre. 

Egy egész napos családi és iskolai programot rendezünk, ahol EGYÜTT JÁTSZHAT SZÜLŐ, GYERMEK ÉS TANÁR! 

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. szeptember 21-én, szombaton tartjuk a Margit-szigeten, a Nagyrét déli részén (Budapest XIII. kerület, 

Margitsziget) a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya és a Budapesti Sportszövetségek Uniója által szervezett EURÓPA 

SPORT ÉS EGÉSZSÉG NAPJA elnevezésű rendezvény részeként, a júniusban elmaradt esemény pótlásaként. 

A versenyt két kategóriában rendezzük meg. Az „A” – gyermek – kategória (IV. korcsoport) versenyében 6, a „B” – mini 

– kategória (III. korcsoport) versenyében 4 fős csapatok szerepelhetnek, melyek csak leányokból / hölgyekből, csak 

fiúkból / férfiakból, vagy vegyesen leányokból / hölgyekből és fiúkból / férfiakból állhatnak. Az „A” – gyermek – 

kategóriában legalább NÉGY 1998. január 1-jén vagy később, a „B” – mini – kategóriában legalább HÁROM 2000. 

január 1-jén vagy később született játékosnak kell egyszerre a pályán lennie. Az egy szervezet által indított csapatok 

száma összesen nincs korlátozva. A kategóriák az előző tanév korcsoportjai alapján lettek meghatározva. 

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

érkeznek. A torna versenykiírását is mellékelve küldjük. A NEVEZÉSI LAP ELKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2013. 

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ! 

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! 

 
Várjuk mielőbbi jelentkezését! 

 
Budapest, 2013. augusztus 29. 

Budapesti Röplabda Szövetség 

Intéző Bizottság 
 


