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Kispest Open 
Kiemelt A-kategóriás és U20 4*-os 

Strandröplabda verseny  
 

Tájékoztatás a versenykiírás változásairól 
 
Tisztelt Sportszervezetek, Játékosok! 
 
A „Kiemelt A-kategóriás” versenyeket az idei évben teszt jelleggel írta ki a Magyar 
Röplabda Szövetség. Örömmel tapasztaltuk, hogy az érdeklődés ezen versenyekre a 
vártnál is nagyobb.  
 
A versenyek alapvető célja, koncepciója az volt, hogy a lehető legtöbb játékosnak legyen 
lehetősége magas színvonalú versenyeken részt venni és ranglistapontokat gyűjteni, 
mindezt úgy, hogy a mérkőzések hossza (játszmák, pontok) is magasabb szakmai 
színvonalat érjen el.  
 
A Versenykiírások eredetileg erősen korlátozó rendelkezéseket tartalmaztak a párosok 
létszámára és a lebonyolítás módjára vonatkozóan. A 2021-es szezonra meghirdetett 3 
db „kiemelt A-kategóriás” versenyből 2 db olyan helyszínen kerül megrendezésre (PSE 
sporttelep és SRSE strandröplabda pályák) ahol több pálya használata is lehetséges. 
Erre tekintettel az MRSZ Strandröplabda aliroda és a versenyek Szervezői úgy döntöttek, 
hogy a versenyek eredeti és alapvető célját (játéklehetőség biztosítása) szem előtt tartva, 
kibővítik a résztvevők létszámát. Ez a döntés kizárólag a júniusi és az augusztusi 
versenyekre érvényes. A júliusi, gyenesdiási versenyen erre semmilyen körülmények 
között nincsen lehetőség a pályák száma miatt, azon a versenyen az eredetileg 
meghatározott létszámkorlátok érvényesek.  
 
 

Ennek megfelelően ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy a június 12-13-i 
versenyen valamennyi, június 7-ig benevezett felnőtt és utánpótlás páros 

VERSENYEZHET. 
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A június 12-13-i versenyeken az egyes versenyszámok az alábbiak szerint kerülnek 
lebonyolításra: 
 

Versenyszám 
Dátum 

Regisztráció 

Nevezett 
csapatok 

száma 
A lebonyolítás tervezett módja 

Felnőtt férfi páros 
06.12-13. 
Regisztráció:  
Szombat: 9.00 – 9.30 között.  
(Az első mérkőzések 9.30-kor kezdődnek!) 
Vasárnap: A páros első mérkőzése előtt 
legalább 30 perccel.  

29 

Főtábla: 32 csapatos Modified Pool Play (8 
db 4 csapatos csoport) majd egyenes 
kiesés. Negyeddöntők, elődöntők és 
helyosztók: vasárnap 

Felnőtt női páros 
06.12-13. 
Regisztráció:  
Szombat: 8.30 és 9.30 között.  
A selejtező mérkőzések 9.00-kor kezdődnek! 
Vasárnap: A páros első mérkőzése előtt 
legalább 30 perccel. 

40 

Selejtező: 12 páros selejtezőt játszik 
(egyenes kiesés), a négy legjobb páros jut 
be a főtáblára. 
Főtábla: 32 csapatos Modified Pool Play (8 
db 4 csapatos csoport) majd egyenes 
kiesés. Negyeddöntők, elődöntők és 
helyosztók: vasárnap 

U20 fiú 4* 
06.13. 
Regisztráció: 11.30 és 12:00 között. 
Az első mérkőzések kezdési időpontja az U20 
leány mérkőzések előrehaladásától függ. 

12 
Főtábla: 4 db 3 csapatos csoport, 
nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő, 
helyosztók.  

U20 leány 4* 
06.13. 
Regisztráció: 8.30-9.00 között! 
Az első mérkőzések 9.00-kor kezdődnek! 

33 

Főtábla: 9 csoport (6x4 + 3x3); a 
csoportelsők a legjobb 16-ba jutnak, míg a 
csoportmásodikok és az 5 legjobb 
csoportharmadik keresztjátékot játszik, 
melynek győztesei szintén a legjobb 16-ba 
jutnak. Ezt követően nyolcaddöntő, 
negyeddöntő, elődöntő, helyosztók.  

 
 
2021. június 8. 
 
Soltész Róbert 
MRSZ Strandröplabda referens 


