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Budapest 2016/2017. évi Amatőr Vegyes Röplabda Bajnokság 

versenykiírása 

 

1. A bajnokság célja: 

1.1. Versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr szinten sportolóknak, a rendszeres 
szabadidősport támogatása, a röplabda sportág népszerűsítése, a sportbaráti 
kapcsolatok erősítése. 

 

2. A bajnokság jellemzői: 

2.1. Versenyszáma: Vegyes (mix) bajnokság 

2.2. Rendezője: A Budapesti Röplabda Szövetség (BRSZ) Elnöksége által megbízott 
Versenybizottság. 

2.3. Ideje: 2016. szeptember 26. és 2017.június 04. között. 

2.4. Résztvevők: budapesti és vidéki (megyei) illetőségű amatőr, és jogi személyiséggel  
rendelkező csapatok. 

 

3. Nevezés feltételei: 

3.1. Nevezni kizárólag a hiánytalanul kitöltött Nevezési Lapnak a BRSZ 
Versenybizottságának való leadásával lehet. A leadás történhet személyesen, 
postai, vagy elektronikus úton. Postacím: Budapesti Röplabda Szövetség, 1053 
Budapest, Curia utca 3. E-mail cím: nevezések@brsz.hu. 

3.2. A Nevezési Lap elektronikus úton való elküldése esetén, az csak a csapat 
képviseletére jogosult személy aláírásával válik érvényessé. 

3.3. A nevezéshez és a lebonyolításhoz szükséges dokumentumok letölthetők a BRSZ 
honlapjáról (www.brsz.hu) a „Dokumentumok” - „Csapatok dokumentumai” 

menüpont alatt. 

3.4. Minden csapatnak összesítő névsort kell készítenie. A névsornak tartalmaznia kell 
a játékosok  nevét,  TB kártyájuk, vagy a Sportolói Igazolványuk számát.  A csapat 
képviselője által aláírt, és a versenybíró által kék színű aláírással és  pecséttel 
hitelesített listát a játékosoknak a névsorba beírt igazolványával, illetve kártyájával 
együtt kell bemutatni a játékvezető számára, amely feltétele a mérkőzésen való 
szereplésnek.                                                                     Minden benevezett 
csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani. 

3.5. A listát legalább 2 példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány a  csapaté és 
egy a versenybíróé. 
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3.6. A csapatok listáját a bajnokság alatt módisítani lehet. Az így megváltoztatott listát 
a versenybíróhoz kell eljuttatni, amely annak hitelesítését követően válik 
érvényessé (kék színű aláírás és bélyegző). 

 

4. A nevezés módja: 

4.1. A nevezési lapot a Versenybizottsághoz kell eljuttatni személyesen, postai vagy 
elektronikus úton. 

Postacím: 1053 Budapest, Curia utca 3. 

E-mail cím: nevezesek@brsz.hu 

4.2. Nevezési határidő: 2016. szeptember 06. 

4.3. A nevezési határidőt követően benyújtott nevezéseket a Versenybizottság 
egyedileg bírálja el és visszautasíthatja. 

 

5. Nevezési díj: 

5.1. A bajnokság nevezési díja: 5.000,- Ft. 

5.2. A nevezési díj befizetése történhet átutalással a BRSZ-nek az OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11705008-20411842-00000000 számlájára, vagy személyesen a hivatalos 
szövetségi napon. 

5.3. Ha a nevezési díj befizetését a BRSZ felszólítása után sem tudja a csapat igazolni, 
akkor játékjoga felfüggesztésre kerül, majd a megadott határidőt követően a vétkes 
csapatot törölni kell a bajnokságból. 

5.4. Ha a benevezett csapat szereplése a versenykiírás feltételei miatt nem lehetséges, 
úgy a befizetett nevezési díjat a BRSZ visszafizeti 

6. Mérkőzések helye, ideje és feltételei: 

6.1. A csapatok pályaválasztóként saját termükben rendezik mérkőzéseiket, a hét 
bármely napján. A mérkőzéseket hétköznap legkorábban 18:00 órakor, legkésőbb 
21:00 órakor, hétvégén 09:00 óra és 19:00 óra között kezdődhetnek. 

6.2. A csapatok képviselőinek hozzájárulásával indulhat olyan csapat is, amelyik a 
pályaválasztói jogát feladja a bajnokság egészén, vagy egyes mérkőzésein. 

6.3. A mérkőzéseket Budapest területén lehet rendezni. Ettől csak a technikai értekezlet 
döntése alapján, illetve a két érintett csapat képviselőjének magállapodása esetén 
lehet. 

6.4. Ha a csapat a pályaválasztói jogát feladja, vagy feladni kényszerül, úgy azon 
mérkőzések alkalmával, amikor a sorsolás szerint pályaválasztóként szerepel, 
köteles az ellenfele számára a mérkőzésre eső, számlával igazolt terembért 
megfizetni. A pályaválasztói jogát feladó csapat nem kötelezhető ismételten a 
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terembér megfizetésére, ha az eredeti mérkőzést a terem használhatatlansága 
miatt nem lehetett megrendezni, s akkor már fizetett terembért. A terembér 
megfizetésére vonatkozó adatok megszerzése érdekében a pályaválasztói jogot 
feladó csapatnak kell a kapcsolatot felvenni az ellenféllel. 

 

7. Felszerelések és személyi feltételek: 

7.1. A mérkőzést rendező csapatnak játékra alkalmas termet kell biztosítani. 

A mérkőzés megrendezéséhez szükséges feltételek közül a két antenna, továbbá 
a határoló- közép-, és támadó vonalak folyamatos meglététől eltekinteni nem lehet, 
ellenkező esetben a játékvezető a mérkőzést nem vezeti le, a termet biztosító 
csapat a mérkőzést elveszti 3:0 (75:0) -ra, de a vesztesnek járó pontot megkapja, 
illetve a csapatok képviselőinek megállapodása esetén a mérkőzés újra kiírásra 
kerülhet. 

7.2. A mérkőzéseket a TACTIC Kft. logójával ellátott, színes GALA BV5591S típusú 
labdát kell használni, amelyet mindkét csapatnak vinni kell a mérkőzésre. A 
mérkőzés labdát minden esetben a játékvezető választja ki. 

7.3. A mérkőzésekre a pályaválasztó csapat köteles jegyzőkönyvet és 
jegyzőkönyvvezetőt biztosítani. Kizárólag a BRSZ által rendszeresített 
jegyzőkönyvet lehet használni, amely letölthető a szövetség honlapjáról. 

7.4. A játékosoknak számozott mezben kell pályára lépni. A számozás 1-től 99-ig 
történhet. 

7.5. Sem a csapatokra, sem a játékvezetőre várakozási idő nincs. 

7.6. A jegyzőkönyvbe 14 játékost lehet beírni, legfeljebb 12 mezőnyjátékost, és 
legfeljebb 2 „liberó”, védekező játékost. 

7.7. A mérkőzés megkezdése után érkező játékos a következő teljes játszmában – 
szabályos leigazolása után – szerepelhet, ezt a játékost a jegyzőkönyvbe a két 
játszma között kell beírni. 

7.8. A mérkőzésen edzői jogokat az a személy gyakorolhatja, aki a jegyzőkönyvön a 
játékosok adatait rögzítő rovatokat aláírásával hitelesítette. A mérkőzés 
megkezdése után érkező edző csak a következő teljes játszmában gyakorolhatja 
jogait, ha a megfelelő rovatot korábban még nem írták alá. 

 

8. A bajnokság lebonyolítási rendje: 

8.1. A csapatok kétfordulós kőrmérkőzéses alapon döntik el a helyezéseket. 

Amennyiben a nevező csapatok száma miatt (több mint 12 nevező esetén)  két 
csoportba kell sorolni a csapatokat, akkor elöbb  alapszakaszban két párhuzamos 
csoportban játszanak kétfordulós kőrmérkőzést, majd a rájátszásban előre 
meghatározott számú csapat játszik a magasabb, illetve az alacsonyabb 
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helyezésekért újabb kétfordulós körmérkőzést, de az alapszakaszban egymás 
ellen elért eredményeket magukkal viszik a a rájátszásban.   

8.2. A sorsolási számok meghatározása, illetve a csapatok csoportokba sorsolása a 
technikai értekezleten történik meg. A bajnokság lebonyolítása a  versenybíró által 
elkészített, irányított sorsolás szerint történik. A mérkőzéseket a Nevezési Lapon 
megadott adatok, és a Bejelentések lapon bejelentett kérések figyelembe vételével 
kerülnek kiírásra. 

 

9. A mérkőzés változtatás szabályai: 

9.1. A kisorsolt mérkőzések időpontját, illetve helyszínét megváltoztatni kizárólag a 
versenybíró engedélyével lehet. A változtatás akkor fogadható el, ha az új 
időpontról vagy az új helyszínről, vagy a mérkőzés elhalasztásáról az érintett 
csapatok képviselői megállapodnak. 

9.2. A mérkőzés napján. Illetve ezt megelőző három naptári napon belüli változás 
bejelentését a versenybíró elfogadhatja, de a kezdeményező csapatnak 
változtatási díjat kell befizetni a versenybíró által meghatározott időpontig 
személyesen, vagy átutalással. Amennyiben a befizetés a határidőig nem történik 
meg, akkor a Versenybizottság határozata alapján, a kezdeményező csapatot -
utólagosan- ki nem állónak kell tekinteni. 

9.3. A változtatási díj mértéke 3.000 Ft, ha a bejelentés a mérkőzést megelőző 2-3. 
naptári napon történt, s 5.000 Ft, ha a bejelentés a mérkőzést megelőző napon 
történt. A mérkőzés napján történő változás bejelentése estén a kezdeményező 
csapatnak 10.000 Ft változtatási díjat kell befizetni, és ki kell fizetni a kiküldött 
játékvezető költségtérítését is. 

9.4. A változtatást a kezdeményező csapat képviselőjének kell bejelenteni a 
versenybíró számára elektronikus úton, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy a 
bejelentés az ellenfél képviselőjének beleegyezésével történt. A változásról a 
versenybíró elektronikus úton visszaigazolást küld az érintett csapatoknak. 

9.5. A változtatást kezdeményezőnek az eredeti időpontot megelőzően legkevesebb 7 
naptári nappal kell bejelenteni. Ha a változtatás bejelentése az eredeti időpont előtt 
kevesebb, mint 7 naptári nappal történik, akkor a kezdeményezőnek telefonon is 
értesítést kell küldeni a versenybíró számára. 

9.6. Amennyiben a változtatás során csak a mérkőzés elhalasztásáról állapodnak meg 
a csapatok képviselői, úgy az új időpontról és helyszínről a versenybíró által 
megadott határidőig meg kell állapodni, és a versenybírót írásban értesíteni. Ezen 
időpontot követően a versenybíró a mérkőzést kiírja, amelyen a csapatok nem 
változtathatnak. 

9.7. A mérkőzés elhalasztása esetén csak az eredeti időpontban, a csapatban 
játékjogosultsággal rendelkező játékosok szerepelhetnek az újra lekötött 
mérkőzésen. 

9.8. Egyidejűleg egy csapatnak legfeljebb kettő elhalasztott mérkőzése lehet. 
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9.9. Közös megegyezés, vagy a versenybíró hozzájárulásának hiányában a mérkőzés 
eredeti időpontját/helyszínét kell érvényesnek tekinteni. 

 

10. Ki nem állás, hiányos csapat 

10.1. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés kiírt időpontjában 
egyáltalán nem, vagy hat főnél kevesebb, illetve három főnél kevesebb női 
játékossal jelenik meg. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a 
távolmaradását a mérkőzés napján jelenti be a versenybírónak. 

10.2. Nem tekinthető ki nem állónak az a csapat, amely a mérkőzés kiírt időpontjában 
megjelenik legalább hat  - köztük legalább 3 női - játékossal, de a mérkőzés  a 
pálya használhatatlansága miatt elmarad. Ebben az esetben a vétkes csapat a 
mérkőzést elveszti, de a vesztesnek járó pontot megkapja, illetve közös 
megegyezés alapján élhetnek a csapatok az újrajátszás lehetőségével. 

10.3. Amennyiben a mérkőzés helyszínén csapat nem rendelkezik az eredeti összesítő 
névsorral, akkor a játékvezető a megjelenteket a személyazonosságuk igazolására 
szolgáló fényképes igazolvány alapján azonosítja, s a jegyzőkönyvön hitelesíti. A 
versenybíró a jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján ellenőrzi a 
játékjogosultságot, s ha azt rendben találja, akkor a csapat nem tekinthető ki nem 
állónak, s a vesztesnek járó pontot megkapja, valamint közös megegyezés alapján 
élhetnek a csapatok az újrajátszás lehetőségével. 

 

11. A kommunikáció eszközei: 

11.1. A bajnokság megkezdése előtt a Versenybizottság ligaértekezletet tart a csapatok 
képviselőinek a zavartalan lebonyolítás és a versenykiírásban rögzített döntések 
meghozatala érdekében. A ligaértekezleten meghozott döntések a képviseletet 
nem biztosító csapatok számára is kötelező érvényűek. 

Ideje: 2016.09.20. szerda 18:00 óra. 

Helye: BRSZ, 1053 Budapest, Curia utca 3. 3½ emelet 4. szoba. 

11.2. A csapatok részéről a versenybíróval és egymás között csak a nevezési lapon 
megjelölt képviselő tárgyalhat, s köthet megállapodást. A csapatok levelezése a 
Versenybíróval hivatalosnak tekintendő, ha a versenybíró e-mail címére, vagy a 
brsz@brsz.hu e-mail címre történik meg. Kizárólag az írásban küldött értesítéseket 
fogadja el a versenybíró hivatalos bejelentésnek. 

11.3. A csapatok a bajnokság sorsolását  elektronikus úton kapják meg. 

11.4. A mérkőzéseknek a BRSZ honlapján (www.brsz.hu) közzé tett idejét, helyét, 
eredményét a versenybíró hivatalos közlésének kell tekinteni. 

 

12. A helyezések eldöntése: 
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12.1. A bajnoki mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. 

12.2. A mérkőzés győztese kettő, vesztese egy bajnoki pontot kap. 

12.3. A kőrmérkőzés helyezési sorrendjét a szerzett pontok száma határozza meg. 
Pontegyenlőség esetén a kőrmérkőzés összeadott nyert és vesztett játszmáinak 
arányát, ha ez is egyenlő, akkor a nyert és veszett pontok arányát kell figyelembe 
venni. Ha ez is egyenlő, akkor a fenti szempontok alapján az egymás elleni 
eredmények döntenek. 

12.4. A ki nem álló csapat nem kap pontot, és a mérkőzést 3:0 (75:0) eredménnyel a 
szabályosan leigazolt csapat javára kell írni. 

12.5. Ha egyik csapat sem jelenik meg, úgy a játékvezető jelentése alapján mindkét 
csapat 0:3 (0:75) arányban elveszíti a mérkőzést, és egyik csapat sem kap pontot. 

12.6. Háromszori ki nem állás esetén a csapat törlésre kerül a bajnokságból. 

12.7. A törölt, vagy visszalépett csapat eredményeit törölni kell abból a kőrmérkőzésből, 
amelyet ezen csapat nem játszott le hiánytalanul. Meg kell tartani  annak a 
kőrmérkőzésnek valamennyi eredményét, amelyet a törölt, vagy visszalépett 
csapat hiánytalanul lejátszott. Ha a csapat törlése a rájátszásban történik, akkor az 
alapszakaszból hozott és a rájátszásban elért eredményeket egyaránt törölni kell, 
az alapszakasz végeredménye megmarad. A törölt, vagy visszalépett csapatot a 
megszerzett pontszámától függetlenül utolsó helyre   kell sorolni. 

 

13. Óvás, fellebbezés: 

13.1. Óvni a mérkőzéstől számított 8 naptári napon belül lehet, amelyet írásban kell 
benyújtani a Versenybizottsághoz. Az óvást a csapat hivatalos képviselőjének kell 
aláírni. 

13.2. Szóbeli, vagy a jegyzőkönyvbe vezetett óvást, megjegyzést, kérést, stb. a 
Versenybizottság nem vesz figyelembe. A verseny tisztasága érdekében a 
versenybíró hivatalos óvás nélkül is vizsgálatot folytathat a versenykiírásban 
rögzített szabályok betartásával kapcsolatban. 

13.3. Az óvási díj 8.000 Ft, a fellebbezési díj 15.000 Ft. 

Az óváshoz, fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylatot, vagy 
másolatát, amely nélkül az óvást, fellebbezést nem lehet elbírálni. Megnyert óvás, 
fellebbezés esetén a díjak visszafizetésre kerülnek. 

13.4. A szabályosan benyújtott óvást a Versenybizottság testületileg köteles 15 naptári 
napon belül elbírálni, és a hozott határozatot elektronikus úton eljuttatni az óvás 
tárgyában érintett csapatok képviselői számára. 

13.5. A fellebbezést az óvás tárgyában született határozat kézhezvételétől számított 8 
naptári napon belül lehet benyújtani a BRSZ főtitkárához a 13.1. pont előírásai 
szerint. A fellebbezésről a BRSZ Intéző Bizottsága hoz határozatot másodfokon. 
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13.6. A Versenybizottság elsőfokú határozatával szemben benyújtott fellebbezésnek 
halasztó hatályt kell biztosítani az óvás tárgyában hozott döntésre vonatkozóan. 

 

14. Játékosok szereplésének feltételei: 

14.1. Egy csapatnak legkevesebb 8 játékost kell neveznie. 

14.2. A mérkőzésen csak az előzetesen a versenybíró által hitelesített listán szereplő 
játékosok szerepelhetnek. A játékosok azonosítása a mérkőzés játékvezetőjének 
feladata. 

14.3. Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. 

14.4. A bajnokság során csak az a játékos szerepelhet, aki röplabda sportágban nem 
rendelkezik a 2016/2017. bajnoki évre érvényes versenyzési engedéllyel NB.I-es 
és NB II-es csapatoknál felnőtt és junior korosztályban, illetve nem tagja Budapest 
felnőtt I. osztályban szereplő csapatnak. 

14.5. A mérkőzéseken szereplő játékosoknak  érvényes sportorvosi engedéllyel kell 
rendelkezni. Az érvényességet a Sportolói Igazolványban, vagy a sportorvos által 
adott igazolásban a sportegészségügyi szakrendelő bélyegzőjével, a sportorvos 
pecsétszámát tartalmazó bélyegzőjével, a sportorvos aláírásával, valamint 
„Versenyezhet” bélyegzővel, és keltezéssel ellátott, vagy érvényességi idő 
bejegyzéssel kell ellátni. 

14.6. A sportorvosi engedély 6 hónapig érvényes, ha asportoló a sportorvosi vizsgálat 
időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét, és 12 hónapig, ha a sportoló a 
sportorvosi vizsgálat időpontjában már betöltötte a 18. életévét. 

 

15. Speciális szabályok: 

15.1. Egy csapatban egyidejűleg legalább 3 női játékosnak a pályán kell lennie, amely 
három főbe a pályán lévő liberó is beleértendő. 

15.2. Az összesítő névsorban legalább három férfi játékosnak is szerepelnie kell. 

15.3. Hálómagasság: 224 cm. 

15.4. Az első sorköteles férfi játékosok a támadó vonalon belülről csak a talajról 
támadhatnak, a támadó vonalon belül felugorva se nem üthetnek, se nem 
ejthetnek. Az első sorköteles férfi játékosok mind az egyéni, mind a csoportos 
sáncolásban részt vehetnek. 

 

16. Fegyelmi felelősség: 

16.1. Amennyiben a mérkőzésen a csapat felszólítása ellenére a játékot megtagadja, 
levonul, akkor a Versenybizottság a csapatot a bajnokság további részéből törli, s 
a csapattal szemben eljárást kezdeményez a BRSZ Fegyelmi Bizottságánál. 
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16.2. A mérkőzés alatt a csapattagok számára a szeszes italok fogyasztása (ideértve az 
alkoholmentes sört is) tilos és fegyelmi vétségnek minősül. 

16.3. A játékvezetőnek jogában áll a mérkőzést befejezettnek nyilvánítani, ha a 
játékosok, a csapatok, vagy a nézők részéről olyan megnyilvánulást tapasztal, 
amely miatt a mérkőzés szabályszerű lebonyolítása felszólítás ellenére sem 
biztosítható. A Versenybizottság a vétkes csapattal szemben eljárást kezdeményez 
a BRSZ Fegyelmi Bizottságánál. 

16.4. A mérkőzésen végleg kizárt csapattagnak el kell hagynia a versenyterületet. A 
kizárt csapattag az értesítés szerinti időpontban és helyen köteles a csapat 
képviselőjével együtt megjelenni a BRSZ Fegyelmi Bizottsága előtt. 

A vétkes csapattag távolmaradása esetén is lefolytatható a vizsgálat, és 
vétkessége esetén elmarasztalható ítélet születhet. A fegyelmi tárgyalásra és a 
szankció kiszabására a BRSZ Fegyelmi Szabályzatát kell alkalmazni. 

16.5. A végleg kizárt csapattag a csapata következő (egy) Budapest Mix bajnoki 
mérkőzésén nem szerepelhet. 

 

17. Díjazás: 

17.1. A bajnokság első helyezett csapata kupát nyer, az I., II. és III. helyezett csapatok 
oklevél, a játékosok és az edző érem díjazásban részesülnek. 

17.2. A bajnokság eredményhirdetésének helyéről és idejéről a csapatok értesítést 
kapnak. 

 

18. Játékvezetők küldése: 

18.1. A bajnokság mérkőzéseire a játékvezetőket a BRSZ Játékvezetői Bizottsága 
biztosítja. A mérkőzésen működő játékvezető költségei a csapatokat terheli. 

18.2. Valamennyi mérkőzésen egy játékvezető működik közre. 

18.3. A kiküldött játékvezető költségtérítését a mérkőzés megkezdése előtt a csapatok 
egyenlő arányban megosztva kötelesek kifizetni. A versenykiírásban megállapított 
költségtérítés (és adott esetben az utazási költségtérítés) abban az esetben is 
megilleti a játékvezetőt, ha a versenykiírás rendelkezései, vagy bármilyen más ok 
miatt a mérkőzés elmarad. 

18.4. A Budapest területén kívül rendezett mérkőzés esetén 3.000 Ft utazási 
költségtérítést kell fizetni. Ez a költségtérítés csak a pályaválasztó csapatot terheli. 

18.5. Ha a sorsolásban elől álló csapat távolmaradása, vagy bármely más okból a 
játékvezető a mérkőzés helyszínén nem kapta meg a a költségtérítést, akkor azt a 
BRSZ hivatalos helyiségében, a mérkőzést követő második szövetségi napon az 
érintett csapat képviselőjének ki kell fizetni. Ha a költségtérítés kifizetése a 
versenybíró felszólítására a megadott határidőig nem történik meg, akkor a 
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Versenybizottság írásos határozatában mindaddig ki nem állónak nyilvánítja a 
csapatot, amíg a tartozás fennáll, vagy a csapat törlésre nem kerül. 

18.6. A játékvezető költségtérítése: 3.000,- Ft. 

 

19. A játékvezető kötelmei: 

19.1. A mérkőzés jegyzőkönyvét a játékvezető köteles leadni, megküldeni a 
Versenybizottság számára, legkésőbb a mérkőzést követő második szövetségi 
napig, legkésőbb 18:00 óráig. 

19.2. A mérkőzés játékvezetője köteles a mérkőzés eredményét (játszmák aránya, 
pontok aránya játszmánként, a sorsolás párosítása szerint) az 
eredmenyek@brsz.hu e-mail címre elektronikus úton elküldeni a versenybíró 
számára a mérkőzést követő 48 órán belül. 

19.3. Ha a pályaválasztó csapat nem jelenik meg, és nincs mérkőzésjegyzőkönyv, akkor 
a játékvezető írásbeli jelentésben köteles felsorolni a megjelent és szabályosan 
leigazolt vendégcsapat játékosainak nevét és az azonosításra szolgáló igazolvány 
számát. 

 

20. Egyéb: 

20.1. A mérkőzéseket – a versenykiírásban eltérően rögzítettek kivételével – a 
Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) érvényben lévő játékszabályai szerint kell 
játszani,de technikai pihenő, és az Állásrendi Lap alkalmazása nélkül. 

20.2. A versenykiírásban nem rögzített minden vitás kérdésben első fokon a BRSZ 
Versenybizottsága hoz döntést. 

20.3. A versenybíró az engedélye nélkül lejátszott mérkőzés eredményét nem fogadja el, 
és a mérkőzést le nem játszottnak tekinti. 

20.4. A mérkőzéseken az alábbi protokoll szabályokat kell alkalmazni: 

A sorsolás a két csapatkapitány jelenlétében a mérkőzés kiírt időpontja előtt 5 perccel történik 
meg. A játékvezető a kiírt kezdési időpont előtt 2 perccel a cserepadhoz hívja a csapatokat. A 
játékvezető sípjelére a csapatok valamennyi játékosa a hálóra merőlegesen, egysoros 
vonalban elhelyezkedve vonulnak be a pálya közepéig. Az üdvözlést a nézők felé, ezek 
hiányában a jegyzőkönyvvezető felé fordulva végzik el a csapatok, majd egymást üdvözlik, és 
visszatérnek a cserepadjukhoz. A játékvezető sípjelére a kezdőcsapat tagjai a cserepadról 
vonulnak a pályára. A játszmák végén a csapatok az alapvonalra állnak fel egysoros vonalban, 
majd a játékvezető jelére az oldalvonalon meghaladják a hálótartó oszlopot, és a felcserélt 
cserepadjukhoz vonulnak. A cserejátékosok és az edző a legrövidebb úton hajtják végre a 
cserét. A döntő játszma előtt a csapatok megvárják a sorsolást, és ennek eredményétől 
függően hajtják végre a térfélcserét. A mérkőzés végén a csapatok valamennyi játékosa feláll 
az alapvonalra, majd az oldalvonalon haladva, a háló két oldalán, minden játékos kezet fog az 
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ellenfél minden játékosával, a csapatkapitányok megköszönök a játékvezetőnek a működést. 
A játékvezető hármas sípszóval befejezik a mérkőzést. 

 

Budapest, 2016.08.06. 
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