Vollé! 2020 – Röpsuli Program
2017/2018. tanév – RS05
U15 és U19 program- és versenykiírás
A röplabda kiemelt sportági szerepének köszönhetően a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ),
kihasználva a Kormány támogatását, 2013 ősze óta kiemelten foglalkozik a
sportág tömegesítésével, a versenyrendszeren kívüli röplabdás
kezdeményezésekkel, a szakmai munka segítésével a „Vollé! 2020 – Röpsuli”
program (Program) keretében. A Program Őryné Merő Nóra és a Budapesti
Röplabda Szövetség „Röpsuli” néven futó programjának alapjain
szándékozik céljait elérni. Ennek értelmében a kezdő vagy szabadidős jelleggel sportfoglalkozásokat
tartó, oktatási intézményekben működő csoportokat röplabdára tanító személyeket kívánja támogatni
a sportcsoportjuk versenyeztetése és saját szakmai továbbképzésük érdekében.
1. A Program célja
A Programmal az MRSZ a röplabda sportág tömegesítését, a regisztrált röplabdások számának
növelését kívánja elérni a gyermekek részére szervezett alternatív versenyzési keretek között,
továbbá az iskolai keretek között röplabda foglalkozásokat tartó személyek szakmai munkáját
szeretné fejleszteni.

A Vollé!2020 – Röpsuli Program keretein belül kiírt versenyek és továbbképzések
mindenki számára nyíltak, így a már nyilvántartásba vett, de versenyzési engedéllyel
nem rendelkező röplabdások is részt tudnak venni.
2. A Program szervezője
Magyar Röplabda Szövetség
Szabados István, a Program irányításával megbízott vezető
Hiervarter Ákos, Szakmai referens
Szombathelyi Zsófia, Szervezési referens
Elérhetőségek
1134 Budapest, Váci út 19. Panoráma Ház
06-1/300-72-50
ropsuli@hunvolley.hu
3. A Program lebonyolítása
A Program egy turnusban kerül lebonyolításra:
2017. október 1-től 2018. április 15-ig
Legalább 10 verseny és 4 továbbképzés kerül kiírásra.
4. A sikeres jelentkezővel szembeni elvárások
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A jelentkező az adott turnusra vonatkozó jelentkezési lap (RS05-1) határidőn belüli elküldésével,
majd sikeres jelentkezése esetén vállalja, hogy a 2017/2018. tanév folyamán az alábbi feladatokat
teljesíti:
- A jelentkezési adatlapon (RS05-1) megjelölt oktatási intézmény csapatával a kijelölt turnus
alatt legalább kettő alkalommal részt vesz az MRSZ által rendezett „Vollé! 2020 – Röpsuli U15
és U19” program keretében rendezett versenyen.
- Részt vesz az MRSZ által rendezett, a Programhoz kapcsolódó szakmai előadáson a kijelölt
turnus alatt legalább egy alkalommal.
5. A teljesítési időszak
A 4. pontban megjelölteket a 2017/2018. tanév alatti kijelölt turnus folyamán, a jelentkezési
adatlap (RS05-1) határidőn belüli beküldését követően kell teljesítenie a jelentkezőnek.
6. A díjazás
A jelentkező jelentkezési adatlapján (RS05-1) megjelölt oktatási intézményt az MRSZ
eszköztámogatásban részesíti, melynek paraméterei később kerülnek kiírásra. Az oktatási
intézmény vezetőjének az eszköztámogatáshoz kapcsolódó átvételi nyilatkozaton hitelesítenie kell
a jelentkező és az oktatási intézmény közötti együttműködést, illetve hogy a jelentkező
képviselheti az oktatási intézményt a Programmal kapcsolatban.
A jelentkező részére szakmai programcsomag kerül átadásra elektronikus és fizikai formában, amit
szakmai továbbképzésükre, sportcsoportjuk fejlesztésére használhatnak.
7. A jelentkezés benyújtásának módja, helye, ideje
A jelentkezésre szolgáló adatlapot (RS05-1) e-mailben lehet benyújtani a Program szervezőjéhez.
A dokumentum letöltése a következő link használatával lehetséges és csakis számítógépre letöltött
formátumban tölthető ki:
https://drive.google.com/open?id=0B1ik2aBlUdm0TmFVWks4cUE4cFU
A jelentkezés folyamatos ütemben történik, de legkésőbb 2018. március 1-ig.
Kérjük, vegye figyelembe a jelentkező, hogy a program keretében történt teljesítéseket
visszamenőleg nem tudjuk elfogadni, bármiféle juttatásban csak a jelentkezési adatlapjukat már
beküldött magánszemélyek részesülhetnek.
8. Beszámolási kötelezettség
A jelentkezőt szakmai elszámolási kötelezettség terheli. A beszámolót elektronikus formában, a
beszámolási adatlapon (RS05-4) kell dokumentálnia.
A dokumentum letöltése a következő link használatával lehetséges és csakis számítógépre letöltött
formátumban tölthető ki:
https://drive.google.com/open?id=0B1ik2aBlUdm0SHhXOFpkMWUyRDA
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Ebben be kell mutatnia a tanév során végzett releváns tevékenységét, a szakmai előadás és
programcsomag hasznosulását, a röplabda sportfoglalkozásokon részt vevő gyermekek létszámbeli
és gyakorlati fejlődését, a versenyek munkájukhoz hozzáadott értékét. Regisztrálnia kell a röplabda
foglalkozásokon részt vevő gyermekeket.
A beszámolási kötelezettség végső határideje 2018. április 15.
A szakmai beszámolót a Program szervezője által kijelölt bizottság bírálja el 3 (három) munkanapon
belül, amiről e határidőt követő második munkanapig értesítést küld e-mailben.
9. Az elutasított szakmai beszámoló következményei
Amennyiben a szakmai beszámoló nem kerül elfogadásra vagy nem kerül beküldésre, a jelentkező
testnevelőhöz kapcsolódó oktatási intézmény nem kaphat semmiféle jogcímen eszközbeli juttatást
a 2017/2018. tanévben, támogatást a Program szervezőjétől, illetve annak javaslatára; a megjelölt
oktatási intézmény részére pedig értesítést küld a Program szervezője a program elégtelen
teljesítéséről.
10. Jogorvoslat lehetőségei
Jelentkező jelentkezésének vagy szakmai beszámolójának elutasítása esetén az MRSZ
Elnökségéhez nyújthat be fellebbezést, amit a testület következő rendes vagy rendkívüli ülésén
köteles tárgyalni. A fellebbezés benyújtása önmagában nincs halasztó hatállyal a korábbi hivatalos
döntés végrehajtására. A fellebbezést követő döntésben nem vehet részt olyan személy, aki
érintett volt az elutasított döntés meghozatalában.

Vollé 2020 – Röpsuli Program versenykiírások
Általános tájékoztatás
A programban az alábbi korosztályokban kerülnek megrendezésre a versenyek
•
•

U15 – Gyermek korosztály: 6-6 elleni játék; külön kategória leányoknak, és egy másik
kategória a fiú és fiú-leány vegyes csapatoknak;
U19 – Középiskolás korosztály: 6-6 elleni játék; külön kategória leányoknak, és egy másik
kategória a fiú és fiú-leány vegyes csapatoknak.

Az egyes tornák versenykiírása határozza meg, hogy az adott tornán milyen kategóriájú versenyszámok
kerülnek megrendezésre függetlenül attól, hogy a jelen, minden tornára vonatkozó általános
mellékletben milyen kategória játékszabályai vannak felsorolva. A jelen mellékletben foglaltakon túl
„A röplabdázás hivatalos játékszabályai” mérvadó a jelen versenykiírás által szervezett tornán
elvárható ésszerű követelmények mellett.
Általánosan minden kategóriára érvényes szabályok
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1.
2.
3.

Az egyenruha egyformaságát és számozását nem követeljük meg, de elvárjuk, hogy
törekedjenek a csapatok az egységes megjelenésre.
A megfogott labda és a kettős érintés labdamegjátszási hibák „nagyvonalúan” lesznek
elbírálva.
Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb EGY pihenőidőt kérhet.

U15 – Gyermek kategória
Korosztály:
Versenyszámok:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

2003. január 1-jén vagy később születettek
Gyermek leány kategória
Gyermek fiú/vegyes kategória
A gyermek leány kategória mérkőzésein csak leány; a gyermek fiú/vegyes kategória
mérkőzésein csak fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják a csapatot.
A játékpálya 18×9 m2 területű.
A háló felső szintjének magassága a gyermek leány kategóriában 217 cm, a gyermek fiú/vegyes
kategóriában 230 cm. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre gyermek leány és
gyermek fiú/vegyes kategória, az összevont gyermek kategóriában a háló felső szintjének
magassága 217 cm.
A labdára a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek.
Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lennie.
Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos
állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost).
A csapatok állásrendjére a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek.
Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató
járásával azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mérkőzés során a nyitás jogával
rendelkező csapatnak akkor is forgást kell végrehajtani, ha a nyitó játékos egymás után három
nyitást végrehajtott, és ezeket követően minden esetben a csapata nyerte a pontot.
A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar
bármelyik részével kell megütni.
A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl
egyéb megkötései nincsenek. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre gyermek leány
és gyermek fiú/vegyes kategória, az összevont gyermek kategóriában a fiú játékosok ütéssel
(egy kézzel érintett labda, ami a kéz elhagyása után rögtön a talaj irányába halad) és más
egykezes érintéssel akkor tehetik át a labdát az ellentérfélre, ha legalább az egyik lábuk az
érintés pillanatában érinti a talajt.
Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb hat játékoscserét kérhet.

U19 – Középiskolás kategória
Korosztály:
Versenyszámok:

1999. január 1-jén vagy később születettek
Középiskolás leány kategória
Középiskolás fiú/vegyes kategória
11. A középiskolás leány kategória mérkőzésein csak leány; a középiskolás fiú/vegyes kategória
mérkőzésein csak fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják a csapatot.
12. A játékpálya 18×9 m2 területű.
13. A háló felső szintjének magassága a középiskolás leány kategóriában 224 cm, a középiskolás
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

fiú/vegyes kategóriában 230 cm. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre középiskolás
leány és gyermek fiú/vegyes kategória, az összevont középiskolás kategóriában a háló felső
szintjének magassága 224 cm.
A labdára a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek.
Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lennie.
Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos
állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost).
A csapatok állásrendjére a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályai érvényesek.
Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy az óramutató
járásával azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek.
A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar
bármelyik részével kell megütni.
A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jelzett korlátain túl
egyéb megkötései nincsenek. DE! Amennyiben nem kerül külön megrendezésre középiskolás
leány és középiskolás fiú/vegyes kategória, az összevont középiskolás kategóriában a fiú
játékosok ütéssel (egy kézzel érintett labda, ami a kéz elhagyása után rögtön a talaj irányába
halad) és más egykezes érintéssel akkor tehetik át a labdát az ellentérfélre, ha legalább az egyik
lábuk az érintés pillanatában érinti a talajt.
Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb hat játékoscserét kérhet.

Vollé! 2020 – Röpsuli Program
Versenyrendezés
Keressük, azokat az iskolákat, testnevelőket illetve edzőket, akik szívesen vállalnak versenyrendezést a
program keretein belül. A rendezés alapvető feltétele, a minimum 24 méter hosszú és röplabdázásra
alkalmas tornaterem vagy csarnok biztosítása. További információk és jelentkezés a
ropsuli@hunvolley.hu email címen lehetséges Szombathelyi Zsófiánál!

Vollé! 2020 – Röpsuli Program
Magyar Röplabda Szövetség
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