
        Park Side Out Kupa– 2019. 
felnőtt strandröplabda verseny 

 

Versenykiírás 
 

A verseny célja:  

 A strandröplabdázás szervezett keretek között történő országos népszerűsítése 

sportágfejlesztő céllal. 

 Ranglista pontszerzési lehetőség a résztvevő versenyzőknek  

 A 2019. évi Park Side Out Kupa felnőtt győztesének és helyezettjeinek megállapítása 

 

A verseny rendezője: 

 A Park és Strand RP Sportrendezvény szervező Kft 

 A verseny főrendezője: Lestár László (parkroplabda@gmail.com, +36 30 211 3827) 

 

A verseny résztvevői és versenyszámok 

A Magyar Röplabda Szövetség valamely tagszervezeténél érvényes strandröplabda 

igazolással, versenyzési engedéllyel és érvényes sportorosi engedéllyel rendelkező női 

játékosok. A verseny felnőtt női versenyszámban  kerül megrendezésre. 

 

A verseny helye és ideje: 

2019. július 07. vasárnap 

BME Bogdánfy u. sporttelep strandröplabda pályái. 

Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 12. 

 

Nevezés: 

Nevezni lehet az MRSZ BackOffice rendszerén keresztül, valamint a főrendező E-mail 

címére (parkroplabda@gmail.com) megküldött jelentkezéssel. A jelentkezésben meg 

kell adni a főrendezőnek a páros legalább egyik tagjának telefonos elérhetőségét, 

valamint a páros tagjainak pólóméretét. A versenyre a rendező 12 páros nevezését 

fogadja el a jelentkezések sorrendjében. 12 páros jelentkezése után már csak várakozó 

listára lehet nevezni. Lemondás esetén a várakozó listán szereplő párost a rendező 

értesíti legkésőbb július 05.-én 22-ig. 

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  2019. július 04. csütörtök, 24.00-ig 

 

Nevezési díj: 5.000.-Ft / páros. A nevezési díjat befizetni vagy átutalással a nevezési 

határidőig az  Park és Strand RP Kft. 10700701-67024841-51100005 számú 

folyószámlájára lehet, vagy a helyszínen a versenyre való jelentkezéskor 

készpénzben, számla ellenében. Átutalással történő fizetés esetén a közlemény 

rovatban fel kell tünteni a csapat nevét. Abban az esetben, ha valamely csapat a 

nevezési határidőig benevez, de a verseny kezdetéig nem jelenik meg, vagy nem fizeti 

be a nevezési díjat a helyszínen a versenyen nem vehet részt. 

 

 

Költségek 

A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes felmerülő költséget a 

rendező viseli 
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Az utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk 

viselik. 

Díjazás 

Az verseny győztese elnyeri a Park Side Out Kupát. Az I-III. helyezettek 

éremdíjazásban részesülnek  

Az MRSZ ponttábla alapján járó Strandröplabda ranglista pontszám 

A verseny valamennyi résztvevője ajándék pólót kap 

Sportági rendelkezések 

Pálya mérete: 8m x16m 

Háló magasság: 224 cm  

A mérkőzéseken kizárólag a rendező által biztosított MIKASA VLS300 labdák 

használhatók 

A mérkőzések két 21 pontig tartó nyert játszmáig tartanak. Játszmaegyenlőség esetén 

15 pontig tartó játszma dönt 

A mérkőzéseket vizsgázott játékvezetők vezetik 

A versenyen MRSZ által küldött strandröplabda versenyellenőr működik 

A mérkőzésekről egyszerűsített jegyzőkönyv készül 

A játékosok önmagukat képviselik, ezért saját nevükön szerepelnek. A hivatalos 

megnevezése a párosoknak: „vezetéknév” (I. játékos) –„vezetéknév” (II.játékos) 

A játékosoknak egységes színű és szabású, számozott versenyruházatban kell részt 

venniük. Ha nincs a versenyruházaton számozás, de egységes, akkor a játékosokat a 

rendező a karjukon számmal jelöli meg. A játékos egyéni szponzor(ai)nak 

megjelenítéséről, a rendezőt a verseny megkezdése előtt tájékoztatni kell. 

Időkérés 1/szett/csapat. 

Minden egyéb vonatkozásban a Magyar Röplabda Szövetség által elfogadott 2:2 elleni 

strandröplabda játék, és versenyszabályzata a mérvadó.  

 

  Lebonyolítási rend 

A verseny csoportmérkőzéses rendszerben alapszakaszban (A, B, C, D, csoport) majd 

keresztjáték után helyosztók szerint zajlik az alábbi időrend és pályabeosztás szerint. 

 

idő 5. pálya 6. pálya 

9.30 A1 : A2 B1 : B2 

10.10 C1 : C2 D1 : D2 

10.50 A2 : A3 B2 : B3 

11:20 C2 : C3 D2 : D3 

12.00 A3 : A1 B3 : B1 

12.40 C3 : C1 D3 : D1 

13.20 AI.DII. : BI.CII. CI.AII. : DI.BII. 

14.00 AIII. : DIII. CIII. :BIII. 

14.40 A1D2V : C1A2V B1C2V : D1D2V 

15.20 A1D2Gy : C1A2Gy B1C2Gy : D1B2Gy 

16.00 
AIIIDIII.Gy : CIII.DIII.Gy 

a IX. helyért 

AIII.DIII.V : CIII.BIII.V 

a XI. helyért 

16.40 V.helyért VII.helyért 

17.20 I. Helyért III.helyért 

18.00 eredményhirdetés  

  



A csoportok 1. sorsolási helyére a benevezett párosok közül a négy legelőkelőbb 

ranglista pontszám szerinti párosok kerül, az alábbiak szerint: A1 a legmagasabb D1 

legalacsonyabb a négy közül.  

 

A többi csoport helyre a verseny előtt sorsolás alapján kerülnek fel a párosok. A 

sorsolást a verseny kezdete előtt 25 perccel tartja a versenyigazgató. Sorsoláskor 

minden párosnak meg kell jelennie. Meg nem jelent, de benevezett páros esetében a 

versenyigazgató húz sorsolási számot.   

Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés kezdési időpontjában 

nem vonul föl a pályára. A ki nem álló páros elveszíti a mérkőzést, de a versenyt 

folytathatja. A második alkalommal ki nem álló páros nem versenyezhet tovább.   

Az időrend tájékoztató jellegű, a pályán befejeződött mérkőzés után legkésőbb 5 perc 

várakozási idő van a következő mérkőzésig.  

 

A verseny alatt az értékek őrzése a csapatok feladata. Lopásból eredő kárt a rendező 

nem téríti meg. A verseny ideje alatt a rendeltetésszerűtől eltérő használatból fakadó 

kárt az okozónak, vagy csapatának meg kell téríteni. 

A versenykiírásban nem rögzített minden vitás kérdésben a Verseny MRSZ 

strandröplabda versenyellenőre hoz döntést 

 

 

 Budapest, 2020. június 12.  


