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STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG 

VERSENYKIÍRÁS 
 
1. Célja:  

Versenysorozatunkat azon versenyzők részére írtuk ki, akik nem kívánják megmérettetni magukat a hazai élmezőnnyel, hanem 
hasonló tudású játékosok közt szeretnének szerepelni.   
Amatőr versenyünkkel könnyen elérhető, szabadidősport jellegű, játék és szórakozási lehetőséget szeretnénk biztosítani egész 
nyáron át,  ezzel elősegíteni a strandröplabdázás népszerűsítését. 

 

2. Rendezője: A verseny a Kispest SE és a Flying Ball Kft. rendezvénye. Társrendező: Kispesti Sportközpont 
 

3. Támogatók: 
Kispest SE   Flying Ball Kft. 
Kispesti Sportközpont Ötkerekes Kft. 

 

4. Helyszíne és időpontok: Beach Aréna Budapest (PSE Sporttelep,Kőér utca 2/B) 
  
 I. forduló-  Július 25.  (vasárnap)  
 II. forduló-  Augusztus 01.  (vasárnap)   
 III. forduló-  Augusztus 08.  (vasárnap)   
 IV. forduló-  Augusztus 15.  (vasárnap)   
 V. forduló-  Augusztus 29.  (vasárnap)   
 VI. forduló-  Szeptember 05.  (vasárnap)   
 VII. forduló-  Szeptember 12.  (vasárnap)   
 VIII. forduló-  Szeptember 19.  (vasárnap)   
 

5. Versenyszámok: 
Regisztráció minden versenynap 8:30-tól, illetve a vegyes párosoknak 12:30-tól. Kezdés 9:00 és 13:00. 
9:00  Férfi páros: egy csapat két férfi játékosból áll. 
9:00 Női páros: egy csapat két női játékosból áll. 
13:00 Vegyes páros: egy csapat egy férfi és egy női játékosból áll (két női játékos is elindulhat); 
 

6. Nevezés: 
A kategóriákban az adott fordulóra eső hét péntek 12.00 óráig lehet előnevezni a www.kispestse.hu oldalon.  

Nevezni a helyszínen NEM LEHET! A későn érkezők nevezését a versenybíró elutasíthatja. A nevezési korlát versenynaponként 16 
csapat / kategória. Átjátszás másik csapatba kategórián belül nincsen! 
 

 

7. Részvételi feltételek: 
A versenyen résztvevőknek jelen versenykiírás feltételeit kell elfogadni és a részvételi díjat kell megfizetni. Mindenki saját 
felelősségére vesz részt a bajnokságon. Korhatár megkötés nincs. 
 
A versenyre nem  nevezhetnek az idei, vagy korábbi egyéni ranglisták 1-32 helyen lévő játékosai, továbbá akit a versenybizottság 
az előzetes tapasztalatok alapján az I. osztályba sorol. 
 
Általános irányelv, hogy legfeljebb a Magyar Bajnokság II. osztályában játszó játékosok indulhatnak a sporteseményen a 
verseny amatőr jellege miatt. 
 
 
Egy játékos az adott versenynapon több versenyszámban is indulhat. 
 
A versenybírónak joga van a játékosoktól – azonosításuk érdekében – fényképes igazolványt kérni, pl.: bérlet, diákigazolvány, 
jogosítvány, személyi igazolvány, sportolói igazolvány, regisztrációs kártya, stb. 

 

8. Költségek: 
A részvételi díj a Kispest SE.-t illeti meg. Befizetésére a helyszínen kerül sor. A nevezési díj kategóriánként 2000 Ft / fő. A nevezési 
díjról számlát állítunk ki, melyet e-mailben küldünk ki a verseny után. 
Ha a játékos több kategóriában el kíván indulni, úgy a részvételi díjakat külön-külön meg kell fizetnie. 
 

http://www.kispestse.hu/
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Amennyiben egy csapat előnevezett és mégsem jelent meg a versenyen, ugyanakkor ezt a versenybizottság felé sem 
telefonon (06-70-264-24-65), sem e-mail-ben (smezuli@gmail.com ) nem jelezte a verseny megkezdéséig, az adott évbeli 
további fordulókon a versenybizottság eltekinthet a nevezéseitől! 
 

 

9. Lebonyolítás: 
A résztvevők számától függően csoportmérkőzéseket követően keresztjátékkal döntik el az 1-4. helyezéseket a csoport elsők és 
csoport másodikok. A versenyigazgató dönti el, hogy az adott fordulón lehetőség van-e a további helyezések eldöntésére. 
Elsősorban Modify Pool Play szabályainak megfelelő kialakításban. 

 

10. Eredményszámítás: 
A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik legalább két pont különbséggel, előbb éri el a 21. pontot. Ha nincs meg a két pont különbség, 
úgy a játék addig folyik tovább, míg az egyik csapat megszerzi a két pont különbséget. A versenybíró döntése alapján a mérkőzést 
több/kevesebb pontig is lehet játszani, vagy két nyert szettre is mehet a játék. Körmérkőzések esetén a nyert és vesztett mérkőzések 
aránya, ennek egyenlősége esetén a nyert és vesztett szettek aránya, majd a nyert és vesztett poénok aránya dönt, ha ez is azonos, 
akkor az egymás elleni eredményt kell figyelembe venni. 

 

11. Helyezések eldöntése: 
A vegyes páros, férfi páros és női páros kategória versenyszámban is egyaránt csapatonként állapítunk meg sorrendet. 

 

12. Díjazás: 
Férfi páros, Női páros, Vegyes páros kategóriában az egyes fordulókon a helyezettek között értékes ajándékokat osztunk szét. 
Az egyes kategóriák győztesei fordulónként Mikasa VLS300-as strandröplabda díjazásban részesülnek, feltéve, hogy az 
adott versenyszámban legalább 5 csapat elindult. Ezen felül érem és egyéb ajándékok várnak a helyezettekre. 

 

13. Játékvezetés 
A mérkőzéseken játékvezető nem működik. A csapatoknak maguknak kell számolniuk az eredményt. 
A mérkőzésekről jegyzőkönyv nem készül, a csapatok feladata az elért pontok hangos számolása. 

 

14. Speciális strandröplabda szabályok: 
Kosárérintéssel lehet feladni második érintésre a labdát. A labdaérintés minőségét nem kell szigorúan elbírálni. Azonban nem 
lehet kosárérintéssel nyitást és támadó érintést fogadni – ez játékhiba. A sánc érintésnek számít! A támadó érintésnek ütöttnek 
kell lenni, vagyis tenyérrel, alkarral, ököllel, fejjel, stb. kell végrehajtani. Ha a játékos a pálya bármely részéről ujjheggyel juttatja át a 
labdát az ellentérfélbe, avagy a labda sáncot ér, úgy játékhibát követ el. 
Minden egyéb kérdésben az FIVB hivatalos strandröplabda szabályai az irányadóak. 

 

15. Egyebek: 
 A hálómagasság a Férfi páros versenyszámban: 243 cm, a Női páros versenyszámban 224 cm, a Vegyes páros kategóriában 

235 cm. A mérkőzéseken csak a rendezők által biztosított, vagy azzal megegyező márkájú, méretű és súlyú strandröplabdát lehet 
használni. A bajnokságok hivatalos labdája: MIKASA VLS 300. A versenykiírásban rögzített kivételektől eltekintve a röplabdázás 
érvényben lévő játék- és versenyszabályait kell alkalmazni. Minden vitás kérdésben a helyszíni versenybíró hoz döntést, amely ellen 
nyolc napon belül írásban lehet fellebbezni a Kispest SE-nél. Érdeklődni, a +36 70 264 24 65 telefonszámon Gyulai Gézánál vagy 
Bársony Tamásnál a +36 30 268 3368 telefonszámon lehet. 

 

Budapest, 2021. 07. 14. 
 
KISPEST OPEN-FLYING BALL VERSENYBIZOTTSÁGA 
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