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DELTA - PARK KUPA VERSENYKIÍRÁS  

U18 FÉRFI – U18 NŐI StartUp ****  

2021. JÚNIUS 12. 

1. A verseny célja: 

 A strandröplabda sportág népszerűsítése. 

 Verseny- és játéklehetőség biztosítása a résztvevő játékosok számára. 

 Az eredmények alapján megállapítani a DELTA - PARK Kupa győztes párosait és a 

további helyezetteket. 

2. A verseny rendezője 

1. A verseny rendezője: Park és Strand RP Kft. 

Lestár László  

E-mail: parkroplabda@gmail.com 

Telefon: +36 30 211 3827 

2. Versenyrendező, versenyigazgató:  

Nagy Bernadett 

E-mail: detty6m@gmail.com 

Telefon: +36 30 720 8105 

3. Versenyszámok, a verseny időpontja, regisztráció, kezdési időpontok 

1. Versenyszámok: 

 

 Versenyszám Dátum Az első mérkőzések 

kezdési időpontja 

1 U 18 NŐI StartUP **** 2021.06.12 szombat 9:00 

2 U 18 FÉRFI  StartUP **** 2020.06.12. szombat 9:00 

 

2. Regisztráció: minden benevezett páros köteles az első kiírt mérkőzése előtt legkésőbb 

fél órával regisztrálni. 

3. A regisztráció során, az induláshoz szükséges dokumentumok kerülnek ellenőrzésre 

(pl. sportorvosi engedély). 

4. Késedelmes regisztráció, vagy a regisztráció elmulasztása esetén a páros a versenyről 

kizárásra kerül. 

5. A verseny helyszíne: 

Érd Szabadidő Park - (Google térkép: Záportározó Érdliget Szabadidő Park) 

Cím: 2030 Érd, Tétényi utca Hrsz.:03/04.  

Megközelítés: BKV 33 autóbusszal a Nagytétény Ipartelep, onnan 5 perc séta.  

Érdliget vasútállomástól gyalog 10 perc séta. Szgk.val 6-s főút körforgalom – Tétényi 

út. 

4. Résztvevők köre, részvételi feltételek 

1. Résztvevők köre: a versenyen minden páros részt vehet, aki a nevezési szabályoknak 

megfelelően (határidő, nevezési díj) a versenyre benevez.  
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2. Részvételi feltételek: a versenyen azok vehetnek részt, akik rendelkeznek: 

a) érvényes sportorvosi engedéllyel (teremröplabda vagy strandröplabda sportágban) 

b) 2021. évre szóló strandröplabda versenyzési engedéllyel 

c) Minden résztvevőnek „contactless” testhőmérésen kell részt vennie. Amennyiben a 

testhőmérséklete magasabb, mint 37,3°C, abban az esetben nem vehet részt a 

versenyen. 

d) A járványügyi előírások a mindenkori MRSZ jelentési, halasztási, tesztelési 

protokolljában foglalt előírásoknak megfelelően. 

e) Egyesületi felelősségnyilatkozat (hunvolley.info Strandröplabda dokumentumok) 

leadása. 

f) Minden résztvevő számára ajánlott a járványügyi helyzetre való tekintettel, a testi 

érintkezések minimalizálása (pacsizás), a napi többszöri kézfertőtlenítés. 

5. Nevezés 

Nevezési határidő: 2021. június 7, hétfő 24:00-ig 

 

Nevezés lépései: 

1. A versenyre nevezni, az MRSZ BackOffice rendszerén keresztül kell, valamint, 

minden nevező párosnak meg kell adni a nevező sportszervezet számlázási adatait, a 

nevező páros nevét, a nevező páros sportolóinak mez számát az alábbi Google űrlap   

kitöltésével Delta-Park U18 nevezési adatlap 

A nevezés véglegesítése, csak a nevezési díj átutalásával vagy helyszíni befizetésével 

valósul meg. 

Közlemény rovatba tüntessétek fel a nevezett játékosok vezetéknevét és hogy 

Delta - Park kupa U18F / N 

Azok a párosok akik, nem jelennek meg a versenyen, vagy önhibájukból nem tudnak 

részt venni a versenyen (érvénytelen sportorvosi engedély, nincs érvényes 

strandröplabda játékengedélye) nem jár vissza a nevezési díj. 

Helyszíni nevezésre NINCS lehetőség.  

2. Nevezési díj: 3.000,- forint/játékos 

3. Nevezési díj befizetése átutalással a nevezési határidő lejártáig lehetséges, az alábbi 

bankszámla számra: 

Számlaszám:    10700701-67024841-51100005                                  

Számlatulajdonos neve:  Park és Strand RP Kft. 

Számlavezető bank:   CIB Bank    

Helyszíni befizetés esetén számlát állít ki a rendező.  

6. Lebonyolítás 

1. A verseny pontos lebonyolítása a nevezők számának függvényében kerül 

meghatározásra. Maximális nevezési létszám mellett:  

- csoportmérkőzések 8db 3-as csoport  

- keresztjáték 16 közé jutásért  

- keresztjáték 8 közé jutásért  

- helyosztók 17-21. és 9.-13.  

- 8-csapatos, vigaszágas tábla. 

Legkevesebb 4 mérkőzés, maximum 9 mérkőzés. 

 

 

https://forms.gle/43WCtfDwEsg4zTJX8
https://docs.google.com/forms/d/1EVnMrK1LWbQ2rOqxo61ey9keZkMGHSJJeGqrfdX2_lc/edit
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2. Az egyes mérkőzések hossza a nevezők számának függvényében kerül meghatározásra, 

maximális nevezés létszám mellett: 1 nyert szett 21 pontig, 2 pont különbséggel. 

3. Résztvevők száma: MAXIMUM 24 nevezést tudunk elfogadni. 
 A rendező egyesület fent tartja a jogot, 4 szabadkártyás páros nevezésére, a 

maradék helyek a Magyar Röplabda Szövetség BackOffice felületén elérhető 

standröplabda ranglista pontok alapján kerülnek kiosztásra.  

 A versenyre bejutott párosok és a kiemelések megállapítása a nevezési határidő 

lejártát követő munkanap. A verseny rendezői minden nevezett párost 

tájékoztatnak, a versenybe való bejutásról vagy várólistára való kerülésről.  

 Amennyiben lemondásra kerül sor, a ranglista pontok alapján, a soron következő 

páros kerül be a versenybe. 

 A pontos lebonyolítás a nevezési határidőt követően készül el, melyet a Rendező 

a http://parkrp.hu/ honlapon tesz közzé.  

 A verseny rendezői fent tartják a jogot, hogy a lebonyolításon a verseny 

megkezdéséig módosítsanak. 

7. Díjazás 

A versenyen az I-III. helyezett párosok a helyezésüknek megfelelően kupa, érem illetve 

tárgyjutalom díjazásban részesülnek. 

8. Költségek 

1. Nevezési díj  

2. A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes felmerülő költséget a 

szervezők viselik. 

3. A játékosok utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeit a csapatok 

maguk viselik. 

9. Játékszabályok, játékvezetés 

1. A mérkőzéseket strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetők vezetik. 

2. A mérkőzéseket az FIVB által kiadott szabályok szerint játsszuk (A strandröplabdázás 

hivatalos játékszabályai 2017-2020). 

3. A szabályoktól való eltérésekről (pl. csökkentett ponthatárok, kevesebb térfélcsere, 

technikai pihenőidő alkalmazása) időben tájékoztatva lesznek a nevezett párosok.  

10. Egyebek 

1. A játékosok önmagukat képviselik. A párosok hivatalos megnevezése „vezetéknév” (I. 

játékos) – „vezetéknév” (II. játékos).  

2. Egy játékos csak egy párosban nevezhet. 

3. A mérkőzéseket a Rendező által biztosított MIKASA VLS300-as strandröplabdával kell 

lejátszani.  

4. A játékosok ruházatának nem kell egységesnek lennie, de a játékosok karján vagy 

trikóikon 1-es illetve 2-es számnak kell lennie.  

5. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. A Rendező ezeket a felvételeket a 

sportág és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-

ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón, reklám céllal felhasználhatja.  

 

http://parkrp.hu/
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Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. A játékos semmilyen 

követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével, a Szervezővel és/vagy a Rendezővel 

szemben. 

6. Elsősegély-nyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított. 

7. A játékosok az FIVB és MRSZ szabályzatainak és jelen versenykiírásban rögzítetteknek 

betartását a versenyre történő nevezéssel önmagukra nézve kötelező érvényűnek 

tekintik. 

8. A játékosokra várakozási idő nincs. Amennyiben egy páros a mérkőzésének kiírt 

kezdési időpontjában nincs a pályáknál, ki nem állónak tekintendő és a mérkőzést ennek 

megfelelően elveszíti.  

9. A Rendező semmilyen felelősséget nem vállal a résztvevők személyes értéktárgyaiért.  

10. A verseny helyszínén okozott kárért teljes anyagi felelősség terheli a résztvevőket.  

11. A kiírásban nem szereplő minden egyéb kérdésben a helyszínen a versenyigazgató dönt. 

 

Budapest, 2021. május 17. 
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1.sz. melléklet 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

Alulírottak 

 

név: ……………………..........................   up. sportoló esetén születési dátum:........................ 

 

lakcím: ……………………...............….................................................................................…. 

  

mint a kiskorú ………………………………… (lakcím:............................................................  

 

………………………………………………) törvényes képviselői 

 

 

név: ……………………..........................   up. sportoló esetén születési dátum:........................ 

 

lakcím: ……………………...............….................................................................................…. 

  

mint a kiskorú ………………………………… (lakcím:............................................................  

 

………………………………………………) törvényes képviselői 

 

k i j e l e n t j ü k, 

 

hogy a hatályos járványügyi jogszabályokat és egyéb előírásokat, a Magyar Röplabda 

Szövetség  sportegészségügyi, járványügyi és sportszakmai feladatellátásra vonatkozó 

rendelkezéseit, továbbá az OSEI állásfoglalásában foglaltakat megismertük, megértettük és 

tudomásul vettük, mindezek ismeretében hozzájárulunk ahhoz, hogy nevezett gyermekünk az 

alábbi szabadtéren tartandó sportrendezvényen sportolóként részt vegyen:  

 

Sportrendezvény neve: Érd - Park Kupa 2021 U16**** 

 

Sportrendezvény helyszíne: Érd Szabadidő Park (Záportározó Érdliget Szabadidő Park) 

 

Sportrendezvény időpontja: 2021 június 12.-13.  

 

Dátum: ………………………. 

 

 

 

 

……………………………… 

aláírás 

……………………………… 

aláírás 

 


