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PARK-SIDE OUT KUPA 
„A” kategóriás országos ranglistapont-szerző verseny 

2020. július 11-12. 
Versenykiírás 

 

1. A verseny célja: 

 A strandröplabda sportág népszerűsítése. 

 Verseny- és játéklehetőség biztosítása a résztvevő játékosok számára. 

 Felkészülési lehetőség biztosítása a felnőtt bajnoki döntőre. 

 Az eredmények alapján megállapítani a PARK SIDE OUT 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:  

Ladányi Bence 

E-mail: ladanyibence92@gmail.com 

Telefon: +36 30 605 1022 

 

3. A COVID19 elleni óvintézkedések betartásáért felelős személy: 

Hangel Bálint (a verseny hivatalos orvosa) 

 

3. Versenyszámok, a verseny időpontja, regisztráció, kezdési 

időpontok 

1. Versenyszámok: 

 

 Versenyszám Dátum Az első mérkőzések 

kezdési időpontja 

1 Felnőtt FÉRFI „A“ kategória 2020.07.11. szombat 9:00 

2 Felnőtt NŐI      „A“ kategória 2020.07.12. vasárnap 9:00 

 

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

fél órával regisztrálni. 

 

mailto:parkroplabda@gmail.com


   

 2/6 

3. A regisztráció során az induláshoz szükséges dokumentumok kerülnek ellenőrzésre 

(pl. sportorvosi engedély), valamint ekkor kell az egyéni felelősségvállalási 

nyilatkozatokat is leadni 18 év alatti sportolók esetében. 

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

kizárható.  

4. A verseny helyszíne 

BME Sporttelep, Strandröplabda pályák (felső 6 elkerített pálya) 

Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy u 12. 

5. Résztvevők köre, részvételi feltételek 

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

megfelelően (határidő, nevezési díj) a versenyre benevez.  

2. Részvételi feltételek: a versenyen azok vehetnek részt, akik rendelkeznek: 

a) érvényes sportorvosi engedéllyel (teremröplabda vagy strandröplabda sportágban) 

b) 2020. 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) Minden résztvevő számára ajánlott a járványügyi helyzetre való tekintettel, a testi 

érintkezések minimalizálása (pacsizás), a napi többszöri kézfertőtlenítés, vagy 

kézmosás. 

 

6. Lebonyolítás 

1. A verseny pontos lebonyolítása a nevezők számának függvényében kerül 

meghatározásra.  

2. Az egyes mérkőzések hossza a nevezők számának függvényében kerül meghatározásra. 

3. Résztvevők száma: MAXIMUM 24 nevezést tudunk elfogadni (24 női – 24 férfi) 

 A versenyre bejutott párosok és a kiemelések megállapítása a nevezési határidő 

lejártát követő munkanap. 

 Amennyiben lemondásra kerül sor, a ranglista pontok alapján soron következő 

páros kerül be a versenybe. 

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

a http://parkrp.hu/strandroplabda-versenyek honlapján és a verseny Facebook 

oldalán tesz közzé. 

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

megkezdéséig módosítsanak. 

7. Nevezés 

Nevezési határidő: 2020. július 3, péntek 23:59. 

 

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

http://parkrp.hu/strandroplabda-versenyek
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2. Az alábbi Google űrlap kitöltése kötelező, olyan információk begyűjtése céljából, 

amelyre jelenleg a BackOffice nem alkalmas (például. versenytrikó számozás, vagy 

méret, számlázási adatok) A 2020.július 1-jével életbe lépő elektronikus számlázási 

kötelezettség miatt, minden nevező párosnak megkell adni számlázási adatokat.       

Google űrlap nevezéshez 

3. A nevezés véglegesítése, csak a nevezési díj átutalásával valósul meg, melyet az 

alábbi helyre kell utalni: 

 

Nevezési díjjal és átutalással kapcsolatban Lestár Lászlót kell keresni. 

Számlaszám:10700701-67024841-51100005                                   

Számlatulajdonos neve: PARK ÉS STRAND RP KFT                                   

Számlavezető bank:  CIB Bank                               

 

Közlemény rovatba tüntessétek fel a nevezett játékosok vezetékneveit, valamint 

azt, hogy  Strandröplabda kupa. A nevezési díjat annak sportszervezetnek állítja 

ki a rendező, amelyik a sportolókat benevezte. 

Abban az esetben, ha a párosok különböző sportszervezetek tagjai, a nevezési 

díjat a fent ismertetett módon, de egyénileg külön-külön kell megfizetni. A 

közlemény rovatba a játékos nevét valamint azt, hogy Strandröplabda kupa 

megnevezést kell beírni. A számla ebben az esetben annak a sportszervezetnek 

részére kerül kiállításra, amelyik benevezte a sportolót. 

 

A verseny várólistás csapatainak, vagy a nevezési határidő lejárta előtt a versenyt 

lemondó párosok nevezési díja visszautalásra kerül a verseny követő 3 munkanapon 

belül. 

Azoknak a párosoknak, akik a nevezési határidő lejárta után, de még a verseny első 

mérkőzésének megkezdése előtt 24 órával e-mailben lemondják a versenyt, a nevezési 

díjnak a 75%-a visszautalásra kerül. 

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.  

 

 

4. Nevezési díj: 7.000,- forint/játékos 

5. Nevezési díj befizetése kizárólag 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    

                            

8. Díjazás 

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

tárgyjutalom díjazásban részesülnek. 

Minden játékos kap 1db versenytrikót. 

https://forms.gle/CECrwzhqvaNSa3kH7
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9. 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. 

 

10. Óvás - fellebbezés 

1. Óvást a mérkőzést követően azonnal szóban be kell jelenteni. Az óvást írásban, a 

mérkőzést követő 15 percen belül, az óvási díj egyidejű befizetésével kell a 

versenybizottságnak benyújtani. 

2. A versenybizottság az óvást azonnal megtárgyalja, döntéséről az érdekelteket 

tájékoztatja, és azt a jegyzőkönyvre rávezeti. 

3. Óvási díj: 25.000 Ft. Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 

4. Az óvással kapcsolatos döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.  

11. 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.  

12. 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 kötelesek a mérkőzéseken a rendező által biztosított versenytrikót viselni.  

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.  

 

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.  
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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, 2020. június 18. 

 

 

Mellékleteket lásd alább! 

1.sz melléklet – felelősségvállalási nyilatkozat 
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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: Park Side Out Kupa 

 

Sportrendezvény helyszíne: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 12. BME Sporttelep 

 

Sportrendezvény időpontja: 2020. július 11.-12. 

 

 

Dátum: ………………………. 

 

 

 

……………………………… 

aláírás 

 ……………………………… 

aláírás 

 

 


