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Budapesti Röplabda Szövetség „Röpsuli” Programjának keretén belül szervezett családi parkröplabda torna 

 
Versenykiírás 

 
 1. Célja: 

  A „Röpsuli” Program folytatása, melynek keretében az általános iskolás korú gyermekek tanáraikkal, 

családtagjaikkal együtt kipróbálhatják a röplabdázás játékelemeit, családi és iskolai program szervezése; a 

röplabda sportág népszerűsítése; a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya és a Budapesti Sportszövetségek Uniója 

által szervezett Európa Sport és Egészség Napja elnevezésű rendezvény részeként szabadidős parkröplabda 

verseny lebonyolítása. 

 2. Rendezője: 

  A Budapesti Röplabda Szövetség; a verseny lebonyolításáért a helyszíni versenybíró felelős. 

  A verseny a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Sportszövetségek Uniója anyagi támogatásának köszönhetően 

kerül megrendezésre. 

 3. Ideje: 

  2013. szeptember 21., szombat 9:00 órai kezdettel 

 4. Helye: 

  Margit-sziget, Nagyrét, előreláthatólag 6 parkröplabda pályán 

     Budapest XIII. kerület, Margitsziget 

 5. Résztvevők: 

  A nevezési határidőig jelentkezett oktatási intézmények, iskolai sportkörök, iskolai diáksport egyesületek és 

egyéb iskolai szervezetek csapatai. 

  Egy szervezet legfeljebb csak annyi csapattal szerepelhet, ahány teljes csapatot alkotó játékossal érkezik a 

tornára. Egy szervezet által indított csapatok száma összesen nincs korlátozva. 

  A csapatokban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik nem, vagy 2012. szeptember 1-je óta rendelkeznek a 

Magyar Röplabda Szövetség által kiadott Sportolói Igazolvánnyal. (A Diákolimpia-szereplés nem kizáró ok.) 

  A játékosok ellenőrzése Diákigazolványuk / Sportolói Igazolványuk / Személyazonosító Igazolványuk alapján 

történhet, ezért ezt mindenki hozza magával. 

  Orvosi igazolás nem kötelező. 

 6. Kategóriák: (A korcsoportok az előző tanév alapján lettek meghatározva!) 

• „A” – gyermek – kategória: (IV. korcsoport) 

Csak leányokból/hölgyekből, csak fiúkból/férfiakból, vagy vegyesen leányokból/hölgyekből és 

fiúkból/férfiakból álló csapatok szerepelhetnek. Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lennie, akik 

közül legalább négyen 1998. január 1-jén, vagy később születtek. 

• „B” – mini – kategória: (III. korcsoport) 

Csak leányokból/hölgyekből, csak fiúkból/férfiakból, vagy vegyesen leányokból/hölgyekből és 

fiúkból/férfiakból álló csapatok szerepelhetnek. Csapatonként mindig 4 játékosnak kell játékban lennie, akik 

közül legalább hárman 2000. január 1-jén, vagy később születtek. 

 7. Nevezés: 

  A versenyre jelentkező szervezetnek egy, a jelen versenykiíráshoz mellékelt nevezési lapot kell eljuttatnia a 

Rendezőhöz e-mailben vagy személyesen legkésőbb 2013. szeptember 16-ig, hétfőig. A nevezés csak akkor 

érvényes, ha a jelentkező visszaigazolást kapott róla. 

  A jelentkezőket a versennyel kapcsolatban költség NEM terheli. 

 8. Játékszabályok: 

  A versenyt a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai szerint rendezzük az alábbi különbségekkel: 

• Az állásrendi hiba szabályát figyelmen kívül hagyjuk, azonban a forgásrendi hibát a szabályoknak megfelelően 

bíráljuk el. (Ez nem azt jelenti, hogy az állásrendet nem kell megtartani, csak nem akarjuk, hogy az erre való 

koncentrálás miatt kevésbé legyen élvezhető a játék. A forgásrendet szigorúan vesszük, azaz a nyitást a 

játékosoknak előre meghatározott sorrendben kell elvégezniük.) 
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• A megfogott labda és a kettős érintés labdamegjátszási hibák „nagyvonalúan” lesznek elbírálva. 

• Libero játékos NEM szerepeltethető. 

• A háló felső szintjének magassága „A” – gyermek – kategóriában és „B” – mini – kategóriában is 224 cm. 

• A „B” – mini – kategória esetében a csapatok egy 12×6 m-es területű játékpályán, az „A” – gyermek – 

kategória esetében a csapatok egy 16×8 m-es területű játékpályán játszanak. 

• Az „A” – gyermek – kategóriában a fiú és az 1998. január 1. előtt született játékosok ütő mozdulattal csak 

akkor juttathatják át a háló szintszalagja felett lévő labdát az ellenfél térfelébe, ha az érintés pillanatában 

legalább egyik lábuk a talajon van. 

 9. Lebonyolítás: 

  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. 

 10. Díjazás: 

  Valamennyi csapat elismerő oklevelet kap, a játékosok díjazásban részesülnek az elért helyezésektől függetlenül. 

  Abszolút győztes lesz az a csapat, amelyik a legjobban érzi magát a verseny alatt. 

 11. Egyebek: 

• Ez a torna a 2013. június 2-ára meghirdetett verseny pótlása, jelentkezni ugyanazokkal a feltételekkel lehet, 

mint akkor (újra kell jelentkezni annak is, aki az akkori tornára leadta a nevezését), és az Európa Sport és 

Egészség Napja elnevezésű rendezvény szervezői ígéretet tettek rá, hogy ezúttal meg lesz tartva! 

• A mérkőzésekhez a csapatoknak kell labdát biztosítani. 

• 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 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, 2013. augusztus 29. 

 
Budapesti Röplabda Szövetség 

Intéző Bizottság 

 


