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Versenyszabályzat
a Magyar Röplabda Szövetség által rendezett versenyekre
A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Versenyszabályzatát - az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. § A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által rendezett versenyek
1.1. A Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett versenyek lebonyolításával
kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási
Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az MRSZ Versenybizottságra (a továbbiakban: VB), az
MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságra (a továbbiakban: IUPB), az MRSZ Szakmai Kollégiumra
(a továbbiakban: SZK), az MRSZ Játékvezetői Testületére (a továbbiakban: JT), az MRSZ Jogi
és Fegyelmi Bizottságára (a továbbiakban: JFB), a versenyrendező szervekre, a sportolókra, az
edzőkre, a gyúrókra, az orvosokra, valamint a jegyzőkönyvvezetőkre.
1.2. Az MRSZ által rendezett versenyek
1.2.1.

Férfi felnőtt és női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
(lebonyolítási rend 1. sz. melléklet)

1.2.2.

Férfi junior és női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
(lebonyolítási rend 2. sz. melléklet)

1.2.3.

Férfi és női Magyar Kupa (MK)
(lebonyolítási rend 3. sz. melléklet)

1.2.4.

Férfi felnőtt, női felnőtt, férfi junior és női junior Nemzeti Bajnokság II. osztály (NB II)
(lebonyolítási rend 4. sz. melléklet)

1.2.5.

dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Kupa, Torma Ágnes Országos Ifjúsági Kupa (OIK)
(lebonyolítási rend 5. sz. melléklet)

1.2.6.

Buzek László Országos Serdülő Bajnokság, Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő
Bajnokság (OSB)
(lebonyolítási rend 6. sz. melléklet)

1.2.7.

Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság, dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság
(OGYB)
(lebonyolítási rend 7. sz. melléklet)

1.2.8.

Fiú és leány Országos Mini Kupa (OMK)
(lebonyolítási rend 8. sz. melléklet)
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
I.
Nemzeti Bajnokság I. osztály, Nemzeti Bajnokság II. osztály, Magyar Kupa
2. § Versenyekre történő nevezés
2.1. Az MRSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, sportiskola, iskola, iskolai
sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amelynek nincs 3 hónapot meghaladó
lejárt köztartozása és ha – gazdasági társaság esetén – nem áll felszámolás alatt. Az indulási
jogosultságot az érintett sportszervezet másra nem ruházhatja át. (A 2012. évi Sporttörvény
szerint.)
Az MRSZ által rendezett versenyekre nevezhet minden (az előző bekezdésben foglaltaknak
megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett, röplabda szakosztállyal
rendelkező sportszervezet, amennyiben az MRSZ-szel tagsági viszonyban áll, illetve
kezdeményezi tagsági viszony létesítését, valamint magára nézve kötelezőnek fogadja el az
MRSZ valamennyi szabályzatát, az Elnökség és az Ügyvezetőség határozatait és ezen
Versenykiírás rendelkezéseit.
2.2. Az MRSZ által rendezett versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír alapon, vagy
elektronikus úton. A nevezési határidő az adott verseny lebonyolítási rend mellékletében
található. A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell a nevezési díj és az éves tagdíj befizetését
igazoló bizonylat másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolását (NAV), valamint a
30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot a sportszervezet nyilvántartási adatairól (gazdasági
társaság esetén a cégbírósági kivonatot). Ha a nevezés elektronikus úton történt, a
dokumentumokat papír alapon is el kell küldeni a VB-nek (ezek beérkezési határideje a nevezési
határidőt követő nyolcadik nap). Amennyiben a sportszervezetnek rendezetlen tartozása van az
MRSZ-szel szemben, vagy a nevezési díjat, vagy a tagdíjat nem fizette be, vagy hibásan töltötte
ki a Nevezési Lapot, vagy a fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, a nevezést a VB nem
fogadja el, hanem hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet, aminek időtartama nem tolja ki a
nevezési határidőt. A nevezési határidőt követően beérkező hiánypótlást is terheli a 2.3 pontban
megfogalmazott "késedelmes nevezés büntetése". Új sportszervezet (nevezési határidő előtt 3
hónapnál nem régebben alakult) nevezése esetén a bírósági bejegyzés internetről kinyomtatott
igazolása elegendő. Az eredeti okiratokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül a VB részére
be kell nyújtani.
2.3. Késedelmes nevezésnek tekintendő a sportszervezet nevezése, ha a nevezési határidőig:
 nem érkezik meg a VB-hez a hibátlanul kitöltött Nevezési lap és/vagy
 nem érkezik meg a VB-hez a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolás (NAV)
és/vagy
 nem érkezik meg a VB-hez a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a sportszervezet
nyilvántartási adatairól és/vagy
 nem fizeti be a nevezési díjat és/vagy
 nem fizeti be a tagdíjat és/vagy
 nem fizeti be a Versenyzési Engedély díját
és nevezési szándékát továbbra is fenntartja. Késedelmesen nevezni a nevezési határidőt
követően legfeljebb 14 naptári napig lehet, ezután a végső határidő után a VB hivatalból elutasítja
a nevezéseket. Késedelmes nevezés esetén (a nevezési díjon felül) naponta késedelmi díjat kell
fizetni, melynek összegét az adott verseny lebonyolítási rend melléklete tartalmazza.
2.4. A VB kizárólag a Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyekkel (hivatalos képviselő,
MRSZ kapcsolattartó) tárgyal, illetve az aláírásukkal és a sportszervezet bélyegzőjével hitelesített
bejelentéseket fogadja el (a bejelentés történhet a kapcsolattartó személyek adatai között
megadott fax számról és/vagy e-mail címről is, azonban kizárólag ezek valamelyikéről). A
Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyek (hivatalos képviselő, MRSZ kapcsolattartó)
adatait tartalmazó Személyi adatlap a nevezési dokumentumokkal együtt nyújtandó be. A VB
minden hivatalos közlést elsősorban elektronikus formában tesz meg a sportszervezetek felé és
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kizárólag azok kapcsolattartó személyeinek. Mindenféle értesítés a VB részéről kézbesítettnek
tekintendő, ha azokat a VB határidőre elküldte a helyes e-mail címre.
2.5. A Nevezési lapon leadott adatokban történt változást azonnal, írásban közölni kell a VB-vel.
Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vétkes sportszervezetet terhelik.
2.6. Ugyanabban a nemben és ugyanabban a bajnoki osztályban, illetve a Magyar Kupában minden
sportszervezet csak egy csapatot nevezhet. Ez alól kivétel az NB II, amelyben egy sportszervezet
több csapatot is versenyeztethet. Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít az NB IIben, úgy a sportszervezet mindegyik játékosa csak az egyik csapatban szerepelhet a bajnokság
során az adott versenyszámban.
2.7. Az NB I-be, illetve az NB II-be történő nevezés esetén valamennyi kötelezően indítandó Magyar
Kupa és utánpótlás csapat nevezéseket is meg kell jelölni a Nevezési lapon, függetlenül attól,
hogy az utánpótlás versenyek nevezési határideje eltérhet a Nemzeti Bajnokságok nevezési
határidejétől. Ha a nevezni kívánó sportszervezet ezt nem teszi meg, akkor a VB hivatalból
benevezettnek tekinti a sportszervezetet valamennyi kötelező versenyszámba és erről a tényről
írásos visszaigazolást küld.
2.8. Valamennyi elfogadott, vagy elutasított nevezésről, illetve a hiánypótlásra való felszólításról a VB
írásos értesítést küld (elektronikus úton).
3. § Játéknapok
3.1. Az alapszakasz és a keresztjáték (ha van) mérkőzéseit – szimpla forduló esetén –
pihenőnapokon és ünnepnapokon lehet lejátszani. Munkanapokon csak rendkívüli esetben, a 2
csapat írásban rögzített, bélyegzővel ellátott megállapodása esetén (vagy elektronikus úton
történt megállapodás után), a VB engedélyével lehet mérkőzéseket játszani, vagy ha a
versenynaptár így rendelkezik, legkorábban 17 órai kezdéssel. Az alapszakasz és a keresztjáték
(ha van) mérkőzéseit – dupla forduló esetén – pénteken 17 órától, illetve pihenőnapokon és
ünnepnapokon lehet lejátszani. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a 2 csapat írásban rögzített,
bélyegzővel ellátott megállapodása esetén (vagy elektronikus úton történt megállapodás után), a
VB engedélyével lehet, vagy ha a versenynaptár így rendelkezik.
3.2. A rájátszás mérkőzéseit hétfőtől-vasárnapig lehet lejátszani (munkanapokon legkorábban 17 órai
kezdéssel). Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a 2 csapat írásban rögzített, bélyegzővel ellátott
megállapodása esetén (vagy elektronikus úton történt megállapodás után), a VB engedélyével
lehet.
3.3. Fenti pontokban nevezett rendkívüli eseteken azt értjük, amikor előre tudható, hogy az adott
időpontban a sportszervezet egyik mérkőzésre bejelentett terme sem lesz elérhető és semmilyen
más helyszínen és módon nem lehet lejátszani a mérkőzést.
3.4. A VB csak abban az esetben engedélyezi a mérkőzések eredeti időponttól eltérő időpontban
történő lejátszását, amennyiben a csapatok eleget tesznek a lebonyolítási rend mellékleteiben
erre vonatkozó előírásoknak.
3.5. A változtatást kérő csapat köteles ellenfelétől a változás hozzájárulásához szükséges írásos,
aláírással és bélyegzővel ellátott (vagy elektronikus úton kapott) beleegyezését megszerezni és
azt a VB-nek a változtatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt megküldeni.
3.6. Amennyiben a leírt feltételeknek nem tesznek eleget a csapatok, a VB érdemben nem foglalkozik
az időpont módosítási kérelemmel.
3.7. Amennyiben a VB a módosításhoz nem járul hozzá, a befizetett díjat az MRSZ 8 naptári napon
belül visszatéríti.
3.8. Az MRSZ által kijelölt ún. Héraklész hétvégéken egyéb NB I-es és más bajnoki és kupamérkőzéseket lehet rendezni, amennyiben az érintett csapatokban nincs utánpótlás válogatott
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kerettag játékos. Ehhez a MOB sportági vezető írásos nyilatkozata szükséges. Az NB II
mérkőzéseinek rendezése esetében a VB nem veszi figyelembe a Héraklész hétvégéket.
3.9. Amennyiben a kiírt mérkőzés időpontja valamelyik csapatnak nemzetközi kupa mérkőzésével,
vagy az MRSZ által kiírt más rendezvénnyel ütközik (pl.: válogatott program, Héraklész program
stb.), változtatási kérelem esetén módosítási díjat nem kell fizetni, de az eljárást a 3.5. pontban
leírtaknak megfelelően kell lefolytatni.
3.10. A VB által kijelölt játéknapokra vonatkozóan, a mérkőzések kezdési időpontját (a helyszín
megjelölésével együtt) a pályaválasztó csapatnak írásban kell közölni a VB-vel. A határidő az
adott verseny lebonyolítási rend mellékletében található, vagy később kerül meghatározásra. A
beküldési határidő lejárta után a VB a mérkőzéseket hivatalból írja ki, mely időpontokon
változtatni csak módosítási kérelemmel lehet.
3.11. A mérkőzések kezdési időpontját a pályaválasztó csapat úgy köteles megadni, hogy az
munkanapokon 17 és 20 óra közé, pihenőnapokon és ünnepnapokon 13 és 20 óra közé essék.
Ettől eltérni a 2 csapat írásban rögzített, aláírással és bélyegzővel ellátott megállapodása esetén
(vagy elektronikus úton történt megállapodás után), a VB engedélyével lehet.
3.12. A VB a csapatoktól beérkezett időpontok (illetve a hivatalból kiírt időpontok) alapján
összeállítja az NB I, az NB II, valamint a Magyar Kupa versenyprogramját és azt a bajnokságok
megkezdése előtt (vagy a részszakaszok megkezdése előtt) a csapatok részére megküldi.
3.13. Az NB I-ben, az NB II-ben és a Magyar Kupában 1 csapatnak 1 napon 2 MRSZ által rendezett
mérkőzést – amennyiben a Versenykiírás mellékleteiben másként nem rendelkezik – nem lehet
játszani, kivétel az utánpótlás válogatottak bajnokságban való indulása esetén játszott
mérkőzései.
3.14. A Héraklész hétvégékre a játékosok összehívását az adott válogatott vezető edzője végzi el.
A meghívót legkésőbb a válogatott szereplése előtt 10 naptári nappal írásban megküldi a
játékosok sportszervezetének. Amennyiben a Héraklész hétvégék napjaira indokolatlanul, vagy
egyesületi elfoglaltságra hivatkozva nem jelenik meg a válogatottba meghívott játékos, abban az
esetben a VB esetenként és játékosonként 50.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet.
Abban az esetben, ha az érintett játékos sérülésre hivatkozik, ez csak akkor fogadható el, ha a
válogatott keret mindenkori keretorvosa is megvizsgálta és hasonló véleményt alkotott.
4. § Helyezések eldöntése
4.1. A versenyeken lejátszott mérkőzéseken a győztes csapat 3:0, illetve 3:1 arányú győzelem esetén
3 pontot, 3:2 arányú győzelem esetén 2 pontot kap, a vesztes csapat 3:2 arányú vereség esetén
1, 3:0 illetve 3:1 arányú vereség esetén 0 pontot kap. Ez alól kivételt képeznek a torna
rendszerben lebonyolított mérkőzések, amelyeknél a győztes csapat 2, a vesztes csapat 1 pontot
kap.
4.2. A helyezések kiszámítása körmérkőzések esetén:
 a győzelemért, vereségért kapott pontok száma, ennek egyenlősége esetén
 a megnyert mérkőzések száma, ennek egyenlősége esetén
 az összes mérkőzésen nyert és vesztett játszmák aránya, ennek egyenlősége esetén
 az összes mérkőzésen nyert és vesztett pontok aránya, ennek egyenlősége esetén
 az egymás elleni eredmény dönt.
A keresztjáték (ha van) oda-, visszavágó mérkőzései során, ha a mérkőzések aránya 1-1, a jobb
játszmaarány dönt. A játszmaarány egyenlősége esetén a nyert és a vesztett pontok különbsége
dönt. Ha az is egyenlő, ki kell számolni a nyert és a vesztett pontok arányát, amelyik csapaté jobb,
az a továbbjutó. Amennyiben minden egyenlő, abban az esetben harmadik mérkőzést kell
játszani.
5. § Kiesés, feljutás
5.1. A Női felnőtt NB I utolsó helyezettje kiesik a Női felnőtt másodosztályba. A Női felnőtt NB II-ből 1
vagy 2 csapat jut fel a következők szerint:
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a) egy csoport esetén a csoportban legelőkelőbb helyen végzett NB II felnőtt csapat a feljutó,
b) két csoport esetén a két csoportban legelőkelőbb helyen végzett NB II felnőtt csapat odavisszavágón dönti el a feljutást, az első mérkőzés pályaválasztóját a VB sorsolással dönti
el (ha valamely csoportgyőztes nem kíván a feljutásért játszani, akkor a másik
csoportgyőztes a feljutó). Az oda-visszavágó vesztese osztályozó mérkőzést játszik (odavisszavágós rendszerben) az NB I 11. helyezettjével.
c) három csoport esetén a három legelőkelőbb helyen végzett NB II felnőtt csapat
körmérkőzésen dönti el a feljutás kérdését; a torna semleges helyszínen, egy nap alatt
kerül lebonyolításra (amennyiben valamely jogosult(ak) nem kíván(nak) indulni az NB Iben, akkor a b), illetve az a) pont szerint kell eljárni.
5.2. A Férfi felnőtt NB I utolsó helyezettje kiesik a Férfi felnőtt másodosztályba. A Férfi felnőtt NB II 1.
helyezett csapata feljut. Két csoport esetén a két csoportban legelőkelőbb helyen végzett NB II
felnőtt csapat oda-visszavágón dönti el a feljutást, az első mérkőzés pályaválasztóját a VB
sorsolással dönti el (ha valamely csoportgyőztes nem kíván feljutni, akkor a másik csoportgyőztes
a feljutó). A Férfi felnőtt és Női felnőtt NB II-ből nincs kieső.
5.3. Rendkívüli esetekben (jogutód nélküli megszűnés, visszalépés és minden olyan esetben, amikor
a hatályos Versenykiírás szerinti lebonyolítási rend nem megvalósítható) az MRSZ Elnökségének
jóváhagyásával a lebonyolítási rend mellékleteiben leírtaktól eltérő besorolást is alkalmazhat a
VB.
6. § Díjazás
6.1. Az NB I felnőtt és junior/ifjúsági és az NB II felnőtt és junior bajnok csapatai serleg díjazásban, az
1-3. helyezett csapatok 18-18 db érem, valamint 1-1 db oklevél díjazásban részesülnek.
6.2. A Magyar Kupa győztese egy évre megkapja az MRSZ által felajánlott vándorserleget. Amelyik
sportszervezet csapata háromszor egymás után az első helyen végez, a serleget végleg elnyeri.
Az 1-3. helyezett csapatok 18-18 db. érem díjazásban, az 1-4. helyezett csapatok 1-1 db oklevél
díjazásban részesülnek.
6.3. Ha az NBI, NBII, Magyar Kupa döntők-helyosztók bármelyikén az egyik résztvevő csapat nem
várja meg a hivatalos eredményhirdetést, akkor az adott döntőn-helyosztón semmilyen különdíjat
nem kaphat sem a csapat, sem a csapattagok, valamint a VB 200.000,- Ft befizetésére kötelezi a
csapat sportszervezetét.
7. § Költségek és elszámolási rend
7.1. Tagdíj és nevezési díj
Az MRSZ Alapszabályában rögzítettek szerint éves tagdíjat és jelen Versenykiírás lebonyolítási
rendjét tartalmazó mellékleteiben meghatározott összegű nevezési díjat kell fizetnie mindazon
sportszervezeteknek, amelyek bármelyik bajnokságban indulni szeretnének. A tagdíjat, továbbá a
nevezési díjat az MRSZ számlájára (MKB Bank 10300002-10564905-49020012) kell befizetni. A
tagdíj és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát a nevezési lappal együtt kell
beküldeni.
7.2. Játékvezetői, versenybírói, szövetségi ellenőri, teremfelmérői költségtérítés
A játékvezetői és a versenybírói költségtérítést (az utazási költséget is beleértve) a pályaválasztó
csapat sportszervezete köteles fizetni, kivéve, ha jelen Versenykiírás másképpen nem
rendelkezik. A szövetségi ellenőri költségtérítést annak a csapatnak a sportszervezete fizeti,
amelyik a szövetségi ellenőrt kérte. A 18.9. pont (2) bekezdésében meghatározott események
alkalmával a szövetségi ellenőr költségtérítését (az utazási költséget is beleértve) a pályaválasztó
csapat sportszervezete fizeti. MRSZ rendezés esetén a résztvevő csapatok közösen viselik ezt a
költséget. A költségtérítéseket legkésőbb a mérkőzés megkezdése előtt 30 perccel, a játékvezetői
öltözőben kell kifizetni.
A teremfelmérői költségtérítést (az utazási költséget is beleértve) a felmérést kérő sportszervezet
köteles fizetni.
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A játékvezetők, szövetségi ellenőr és a versenybírók csak szabályosan kiállított „Versenybírói
Elszámolás” tömböt, vagy vállalkozói számlát, vagy a kifizető által biztosított elszámolási
nyomtatványt használhatnak költségeik elszámolása során.
Az NB I-es és NB II-es bajnoki mérkőzéseken, valamint a Magyar Kupa mérkőzésein,
amennyiben a játékvezetők más helységből érkeznek a mérkőzés helyszínére, általános
rendelkezésként 1, a VB-vel folytatott előzetes egyeztetés alapján 2 gépkocsis küldés számolható
el.
7.3. Óvási díj, fellebbezési díj
Óváshoz, vagy fellebbezéshez az adott lebonyolítási rend mellékletben meghatározott eljárási díj
befizetést igazoló bizonylat másolatát mellékelni kell. Ennek hiányában az óvás, illetve a
fellebbezés érdemben nem tárgyalható. Elfogadott óvás vagy elfogadott fellebbezés esetén az
eljárási díj 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
7.4. Mérkőzés időpont változtatás átvezetésének díja
Változtatás átvezetése csak a változtatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatának
beküldését követően történhet meg. A díj meghatározása az adott verseny lebonyolítási rend
mellékletében található, a kiszabott díj mérséklésére a VB-nek nincs jogköre.
7.5. Azon sportszervezetek, amelyek a bajnokság ideje alatt valamilyen jogcímen pénz befizetésre
kötelezettek és azt a megadott határidőre nem teljesítik, a VB határozata alapján, a
sportszervezet valamennyi sportolója számára kiadott versenyzési engedély felfüggesztésre kerül
mindaddig, amíg fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget. A felfüggesztés ideje alatt a
sportszervezet valamennyi benevezett csapata játék nélkül elveszti kiírt mérkőzéseit, de ezeken a
mérkőzéseken a csapatokat nem kell ki nem állónak tekinteni, továbbá a sportszervezet által
kezdeményezett változtatási kérelmeket a VB nem bírálja el. A versenyzési engedélyeket a VB a
befizetési kötelezettség teljesítését követő 3 munkanap elteltével érvényesíti újra.
7.6. Késedelmi eseti díj
Késedelmi eseti díjat köteles fizetni az a sportszervezet, amely a Versenykiírásban meghatározott
határidőig bármely adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
7.7. A Versenyzési Engedélyek kiállításának eljárási díját a sportszervezetek kötelesek megfizetni a
sportolóik számára minden bajnoki évre vonatkozóan. Ezek hiányában a VB megtagadja a
Versenyzési Engedélyek kiállítását.
8. § Játékosok szerepeltetése
8.1. Az MRSZ által rendezett teremröplabda versenyeken csak az MRSZ által kiállított Teremröplabda
Sportolói Igazolvánnyal, érvényes Sportorvosi Engedéllyel és az abban szereplő, és azzal azonos
azonosítási számmal megjelölt érvényes Versenyzési Engedéllyel (lásd.8.4. pont) rendelkező
sportoló szerepeltethető. Nevezett igazolványokkal és engedélyekkel kapcsolatban az MRSZ
Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata is tartalmaz fontos részleteket.
8.1.1.

Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú játékosokra:
Az NB I-ben szereplő sportszervezet sportolója az NB II-ben szereplő sportszervezettel kötött
írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapatában játszhat. A sportoló
játékjogosultságának megosztása, átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet,
továbbá a sportoló között létrejött írásos megállapodás alapján történhet, mely megállapodás
egy példányát a VB részére el kell juttatni. A kettős játékjogosultság megszerzése nem
átigazolás és nem számít második játékengedélynek és azt a VB legfeljebb egy bajnoki évre
engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki évben egy kettős játékengedélyt kaphat. Kettős
játékjogosultságot az adott lebonyolítási rend mellékletében meghatározott időpontok között
született utánpótlás korú játékosok kérhetik minden évben legkésőbb január 31-ig.
Amennyiben egy sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, játékosa
azonos osztályban más sportszervezethez nem kaphat kettős játékengedélyt.
Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét
sportszervezetre vonatkozik.
Kettős játékjogosultság csak felnőtt csapatban és bajnoki mérkőzésen való szereplésre
jogosít.
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8.2. Az MRSZ által rendezett versenyeken résztvevő csapatok – a 8.1. pontban meghatározott
feltételek megléte esetén – nem magyar állampolgárságú játékosokat is szerepeltethetnek.
Bajnoki, illetve kupamérkőzéseken a jegyzőkönyvbe beírható külföldi játékosok száma
csapatonként maximum 3 fő lehet.
8.3. Versenyzési jogosultság szempontjából magyar állampolgárnak számít a kettős
állampolgársággal rendelkező sportoló is, feltéve, ha az egyik abból magyar. Letelepedési
engedéllyel, honosítási kérelemmel rendelkező sportoló a magyar állampolgárság megszerzéséig
külföldi állampolgárnak számít.
8.3.1.

Versenyzési jogosultság szempontjából nem számít külföldi sportolónak az Európai Unió
tagországának állampolgára, valamint a társulási szerződéssel rendelkező országok
állampolgára, aki röplabda sportolói tevékenységre vonatkozó munkaszerződést köt olyan
sportszervezettel, mely az MRSZ tagszervezete.

8.3.2.

Versenyzési jogosultság szempontjából nem számít külföldi sportolónak az Európai Unió
tagországának állampolgára, aki iskolai tanulmányait – közoktatási intézmény nappali
tagozatos tanulójaként, hallgatójaként – Magyarországon végzi.

8.4. Az MRSZ által rendezett valamennyi teremröplabda versenyen a sportoló versenyzéséhez az
MRSZ által kiállított érvényes Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal és érvényes Versenyzési
Engedéllyel kell rendelkezni. Utánpótlás korú versenyező az utánpótlás korosztályokban és a
felnőtt bajnokságban is rendelkezhet Versenyzési Engedéllyel.
8.4.1.

A Versenyzési Engedélyt nemenként és bajnoki osztályonként listába foglalt Versenyzési
Engedély kérő lapon kell benyújtani a VB-nek a lebonyolítási rend mellékleteiben
meghatározott határidőig. Versenyzési Engedélyt csak azok számára lehet kérni, akik a
sportszervezet igazolt sportolói, vagy átigazolásuk már elintéződött. A Versenyzési Engedély
iránti kérelemről a VB-nek 8 napon belül határoznia kell.. Ha azok az előírásnak megfelelnek,
a Versenyzési Engedélyeket a sportszervezetek személyesen vehetik át az MRSZ irodában.
Amennyiben a VB a kérelmet hiányosnak találta, azt hiánypótlásra - határidő kitűzése mellett visszaküldeni köteles.

8.4.2.

Pótlólagos Versenyzési Engedélyt a lebonyolítási rend mellékleteiben meghatározott időpontig
lehet kérni a VB-től az erre rendszeresített Versenyzési Engedély kérő lapon. Az eljárás a
8.4.1. pont szerint történik. Nem magyar állampolgárságú sportoló Versenyzési Engedélye
csak akkor adható ki, amennyiben az átigazolás az FIVB szabályzatnak megfelelt és a
sportoló már rendelkezik az FIVB által megadott és megküldött transzferszámmal.

8.4.3.

Az MRSZ által kiírt versenyekre benevezett sportszervezetek szerződtetett sportolóikat a
Versenyzési Engedély kérő lapon kötelesek megjelölni. A Versenyzési Engedély kérő lap
keltezése után szerződtetett sportolókat a Versenyzési Engedély kérő lap újbóli kitöltésével
(az újonnan szerződtetett sportolókra vonatkozóan) és a VB-hez történő megküldésével kell
benyújtani.

8.4.4.

A VB a Versenykiírást elektronikus úton küldi meg a sportszervezeteknek és a területi
szövetségeknek. A fenti pontokban említett valamennyi nyomtatványt az MRSZ honlapjáról le
lehet tölteni, azokat a VB a Versenykiírással együtt csak külön kérésre (és 5.000,- Ft térítés
ellenében) küldi meg a sportszervezeteknek és a területi szövetségeknek.

8.4.5.

Érvényes Versenyzési Engedély hiánya esetén a játékos nem szerepelhet a mérkőzésen. A
Versenyzési Engedély abban az esetben érvényes, ha az adott bajnoki év és adott bajnoki
osztály, valamint versenyszám jelölve van, és a VB vezetőjének, vagy a főtitkárnak kék színű
aláírásával és a VB bélyegzőjével van ellátva. A Teremröplabda Sportolói Igazolványban
szereplő betétlapon a Versenyzési Engedélyek különböző sorai közül kizárólag a legkésőbbi
dátummal bejegyzett kategóriák az érvényesek. Új sorba történő bejegyzés, vagy átigazolás
másik sportszervezethez az előző bejegyzéseket érvényteleníti.
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8.5. A sportszervezet a Versenykiírásban kötelezően előírt utánpótlás csapatok üzemeltetésére
egyedi megállapodást köthet más sportszervezettel, vagy sportszervezetekkel. Az egyedi
együttműködési megállapodást a Nevezési lap mellékleteként meg kell küldeni a VB részére az
érintett sportszervezetek köztartozás igazolásával és azok tagdíj befizetési igazolásával
egyetemben (2.2. pont szerint). Az együttműködési megállapodásban szereplő egyik
sportszervezet leigazolt játékosai, a másik sportszervezet csapatában szerepelhetnek, mely
szereplés engedélyezéséről a VB írásos igazolást ad.
8.6. Az MRSZ által rendezett versenyeken a magyar és külföldi sportolók a Versenykiírás
mellékleteiben, a Pótlólagos Versenyzési Engedély kiadására rögzített határidőt követően csak
akkor szerepelhetnek, ha ezen határidőig, az adott sportszervezetben érvényes Versenyzési
Engedéllyel rendelkeztek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az első alkalommal nyilvántartásba
vett sportolókra, amennyiben a Versenyzési Engedélyt a nyilvántartásba vétellel egy időben kérik.
8.7. Azon játékosok, akik a Versenykiírás mellékleteiben, a Pótlólagos Versenyzési Engedély
kiadására rögzített határidőig érvényes Versenyzési Engedéllyel rendelkeznek, az adott
sportszervezetben a bajnokság egész időtartama alatt kaphatnak a felnőtt, illetve az utánpótlás
korosztályokban Pótlólagos Versenyzési Engedélyt. Ez esetben az utolsó bejegyzésnek a
korábban kért bajnokságokra, illetve versenyszámokra érvényes engedélyeket is tartalmazni kell.
A sportolók az adott évi bajnokságok, illetve kupaküzdelmek első mérkőzésének napját követően
a Versenykiírás mellékleteiben rögzített, a Pótlólagos Versenyzési Engedély kiadására vonatkozó
határidőig csak egy alkalommal kaphatnak átigazolás jogcímen Versenyzési Engedélyt.
Jelen pont alkalmazásában átigazoláson az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata
szerinti átigazolást kell érteni.
Az MRSZ által rendezett versenyeken (bajnoki és kupa) az eredetileg kiírt mérkőzések későbbi
időpontra történő halasztása esetén (időpont módosítás, vagy mérkőzés időpont törlése miatt), az
új időpontban lejátszásra kerülő mérkőzésen csak azok a sportolók szerepelhetnek, akik az adott
sportszervezetnél az eredeti időpontban a sportszervezet sportolói voltak és rendelkeztek
érvényes Versenyzési Engedéllyel. Külföldre szerződött játékos a Versenykiírás mellékleteiben
rögzített, a Pótlólagos Versenyzési Engedély kiadására vonatkozó határidőt követően csak abban
az esetben szerepelhet MRSZ által rendezett versenyeken, ha szerződése ezen határidőig lejárt
és rendelkezik a 8.6. pont alapján Versenyzési Engedéllyel.
8.8. Játékosok jogosulatlan szereplése:
A játékos, vagy játékosok jogosulatlan szereplése esetén a vétkes csapatot a VB ki nem állónak
tekinti. Amennyiben a vétség megismétlődik, úgy a csapatot a VB kizárja a bajnokságból.
Amennyiben a mérkőzésen egy csapatban olyan játékos van a pályán, akinek szerepeltetése a
8.2. pontban rögzítettekbe ütközik, a játékvezetők a mérkőzést nem szakíthatják meg, de az I.
játékvezető az ellenfél játékkapitányának a hivatalos játékszabályokban meghatározott módon tett
kérésére, a mérkőzés végén köteles engedélyezni e tény bejegyzését a jegyzőkönyvbe.
A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és átigazolási
adatok, Versenyzési Engedély, Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások, stb.)
meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú játékvezetője, vagy
a szövetségi ellenőr a játékos Teremröplabda Sportolói Igazolványát azonnali hatállyal
bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága esetén – a
JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont játékos, az eljárás ideje alatt nem szerepelhet
mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a VB azonnali hatállyal felfüggeszti.
9. § Utánpótlás
9.1. Az NB I-ben és NB II-ben szereplő sportszervezetek utánpótlás csapatokat kötelesek indítani az
alábbiak szerint. Női felnőtt NB I-ben szereplő sportszervezetek:
 junior csapat,
 ifjúsági csapat (OIK),
 serdülő csapat (OSB),
 gyermek csapat (OGYB).
Férfi felnőtt NB I-ben szereplő sportszervezetek:
 junior csapat,
 ifjúsági csapat (OIK),
 serdülő csapat (OSB),
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 gyermek csapat (OGYB).
Férfi felnőtt és női felnőtt NB II-ben szereplő sportszervezetek:
 junior csapat
9.2. A korosztályok meghatározása a születési dátum tekintetében az adott versenyszám lebonyolítási
rend mellékletében található.
9.3. Az NB I-ben résztvevő egyetemi és főiskolai sportszervezetek részére a Versenykiírásban előírt
utánpótlás csapatok közül az adott nem minden korosztályának indítása kötelező.
9.4. Az NB II-ben résztvevő egyetemi és főiskolai sportszervezetek részére a Versenykiírásban előírt
junior csapat indítása kötelező.
9.5. Az NB II-ben új sportszervezetek részére a Versenykiírásban előírt junior csapat indítása nem
kötelező (új sportszervezeteknek az NB I-ben, illetve az NB II-ben legalább 1 éve nem induló
sportszervezetek tekinthetők).
9.6. Amennyiben egy sportszervezet bármely kötelezően előírt utánpótlás csapata a Versenykiírás
előírásai alapján törlésre kerül, úgy a VB az adott sportszervezet összes többi csapatát is kizárja
a bajnokságból.
10. § Várakozási idő
10.1. Az MRSZ által rendezett versenyeken a más helységből érkező csapatra a várakozási idő 30
perc. A várakozási időn belül megérkezett csapat részére a megérkezéstől számítva 20 perc
bemelegítési időt kell biztosítani. A fenti esetekben, amennyiben a kiküldött játékvezetők nem
tudnak menetrend szerinti járattal hazautazni, a felmerülő (számlával igazolt) többletköltségeiket a
későn érkező csapat köteles megtéríteni.
11. § Ki nem állás és szankciói
11.1. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt
időpontban egyáltalán nem, vagy hatnál kevesebb Sportolói Igazolvánnyal rendelkező játékossal
jelent meg, kivéve a vis maior eseteit. A ki nem állónak tekintett csapat elveszíti a mérkőzést 0:3
(0:75) arányban és egy bajnoki pont levonásra kerül tőle.
11.2. Nem tekintendő ki nem állónak az a csapat, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt
időpontban legalább hat Sportolói Igazolvánnyal rendelkező játékossal megjelent, de
adminisztratív hiányosságok miatt (pl.: Sportorvosi Engedély érvénytelensége) a mérkőzést
lejátszani nem lehet. Ugyancsak nem lehet ki nem állónak tekinteni azt a csapatot, amelynek
játékosai a szükséges igazolványokkal, engedélyekkel nem rendelkeztek, de fényképes
igazolvány alapján azonosíthatók és a mérkőzést (tornát) követő első munkanapon a
dokumentumokat bemutatják a VB-nek és azok a mérkőzés (torna) időpontjában érvényesek
voltak. Ezekben az esetekben a vétkes csapat elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) arányban, és 0
pontot kap.
11.3. A tornáról, vagy mérkőzésről való távolmaradást a VB akkor tekinti a vis maior esetének, ha a
sportszervezet legkésőbb a tornát, vagy mérkőzést követő hetedik napon hivatalos igazolást nyújt
be a távolmaradás okáról. Hivatalos igazolásként kizárólag hatóságok által, vagy MÁV, vagy
Volán Igazgatóságok által, vagy gépjármű balesetbiztosító, vagy a Magyar Autóklub által, illetve
orvos által kiállított igazolást fogad el. Nem tekintendő vis maior esetnek, ha a sportszervezet a
torna, vagy mérkőzés forgatókönyvét bármilyen okból nem kapta meg és a versenyen emiatt nem
vett részt.
Vis maior miatt elmaradt mérkőzést mindenképpen le kell játszani, a költségek megosztásáról a
VB határozatban rendelkezik.
11.4. Ha a csapatok közül egyik sem jelenik meg, mindkét csapat ki nem állónak tekintendő és
mindkettőt 0:3 (0:75) arányban vesztesnek kell nyilvánítani és mindkét csapattól egy bajnoki pont
levonásra kerül.

10. oldal

11.5. Ha valamely csapat a bajnokság során három mérkőzésen nem áll ki, a VB a csapatot a
bajnokságból kizárja. A junior/ifjúsági bajnokság rájátszás tornáról való távolmaradás esetén a VB
az Általános II. Rész 30.5., 30.6., 30.8. pontjait alkalmazza.
11.6. Az a csapat, amelyik a mérkőzés folyamán a pályáról önkényesen levonul, a mérkőzést 0:3
(0:75) arányban elveszíti, majd a VB a bajnokságból kizárja.
11.7. A kizárt, megszűnt, vagy visszalépett felnőtt csapat sportszervezetének OIK, OJK, OSB,
OGYB csapatait nem kell kizárni a bajnokságból. A sportszervezet junior/ifjúsági csapatát abban
az esetben kell kizárni a bajnokságból, ha a felnőtt kizárása, megszűnése, visszalépése az
alapszakaszban történik és a bajnokság lebonyolítási rendje szerint az junior/ifjúsági csapat
mérkőzése a felnőtt csapattal azonos napon és helyszínen történik.
11.8. A kizárt, megszűnt, vagy visszalépett NB I-ben szereplő csapat a következő évben legfeljebb
NB II-ben indulhat. A kizárt, megszűnt, vagy visszalépett NB II-ben szereplő csapat a következő
évben nem indulhat MRSZ által rendezett bajnokságban. A kizárt, megszűnt, vagy visszalépett
Magyar Kupában szereplő csapat a következő évben nem indulhat a Magyar Kupában (ha NB Iben is szereplő csapatról van szó, akkor az NB I-ben sem indulhat a következő évben).
11.9. A kizárt, megszűnt vagy visszalépett csapatok eredményeit az alábbiak szerint kell figyelembe
venni:
 ha az NB I alapszakaszban, vagy az NB II alapszakasz első két fordulója közben történik
törlés, az addigi eredményeit törölni kell,
 ha a fentieket lejátszotta, az eredmények maradnak,
 ha a rájátszásban, illetve az NB II további fordulóiban történik a törlés, csak az ebben a
szakaszban elért eredményeit kell törölni.
11.10. Ha bármelyik csapat eredményei törlésre kerülnek, akkor a törölt eredményeket az ellenfelek
szempontjából is töröltnek kell tekinteni, azaz úgy kell tekinteni, mintha le sem játszották volna az
adott törölt mérkőzést.
12. § A mérkőzés folyamán „kizárt” csapattag elleni szankció
12.1. A mérkőzés folyamán „kizárás sportszerűtlen viselkedésért” szankcióval büntetett csapattag a
kizárás napján rendezett további mérkőzéseken és a csapata soron következő (ugyanolyan
osztályú és korosztályú, MRSZ által, de nem a kizárás napján rendezett) 1 mérkőzésén nem
léphet pályára, a jegyzőkönyvben sem szerepelhet. Továbbiakban ügyét a JFB tárgyalja.
12.2.

A fegyelmi tárgyalásra a JFB által meghatározott időpontban kerül sor.

12.3. Amennyiben a játékvezetők jelentése alapján a tettlegesség megállapítható a kizárással
kapcsolatban, akkor a VB a csapattag Versenyzési Engedélyét illetve megfelelő működési
engedélyét felfüggeszti a jogerős fegyelmi határozatig, amelyről az érintett játékos
sportszervezetét írásban értesíteni kell.
13. § Óvás, fellebbezés
13.1. Óvás
Az MRSZ által rendezett versenyekkel kapcsolatos mindennemű óvás ügyében a VB dönt.
Óvást benyújtani a mérkőzést követő 8 naptári napon belül, az óvási díj befizetését igazoló
bizonylat másolatának egyidejű beküldésével lehet. Az óvás ügyében hozott elsőfokú határozat
fellebbezés hiányában jogerőssé válik.
13.1.1. A felnőtt NB I rájátszás szakaszában (play-off), valamint az junior/ifjúsági NB I rájátszás
szakaszának tornáin a mérkőzésekkel kapcsolatos óvást a mérkőzés befejezését követő 24
órán belül kell benyújtani a VB-nek. Az óvásról a VB dönt, amennyiben az óvási díj befizetését
igazoló dokumentum a VB vezetőjének bemutatásra kerül a mérkőzést követő 24 órán belül
(ha ez az időszak pihenőnapra, vagy szabadnapra esik, akkor az óvási díj befizetését igazoló
dokumentumot a következő első munkanap 12 óráig kell bemutatni). Az ebben az esetben
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meghozott elsőfokú határozat ellen fellebbezni lehet a 13.2. pont szerint, de a fellebbezésnek
halasztó hatálya nincs.
13.2. Fellebbezés
A VB által hozott és írásban rögzített valamennyi elsőfokú határozat ellen, annak kézhezvételétől
számított 8 naptári napon belül az MRSZ Elnökségéhez lehet fellebbezést benyújtani a
fellebbezési díj befizetését igazoló pénztári bizonylat egyidejű beküldése mellett.
13.3. Az óvás, valamint a fellebbezés ügyében hozott határozatokról az érintett feleket írásban
értesíteni kell.
14. § Mérkőzés rendezési feltételek
14.1. Labda:
A felnőtt és junior NB I-es mérkőzéseken GALA BV5591S típusú, az MRSZ és a TACTIC Kft.
logójával ellátott 3 db mérkőzéslabda, és 2 db tartalék mérkőzéslabda használata kötelező.
Amennyiben a junior mérkőzésen nincs labdaszedő, akkor elegendő egy labdát használni a
mérkőzés folyamán.
A felnőtt és junior NB II-es mérkőzéseken, valamint az előző bekezdésben meghatározottakon
kívül minden más, az MRSZ által rendezett versenyen GALA BV5591S típusú, az MRSZ és a
TACTIC Kft. logójával ellátott labda használata kötelező.
A Magyar Kupa mérkőzéseken mindig az alacsonyabb osztályban szereplő csapat által használt
hivatalos labdák közül választ a játékvezető.
Az NB I-es felnőtt és junior mérkőzést rendező sportszervezeteknek legkevesebb 25 db előírt
típusú, az MRSZ és a TACTIC Kft. logójával ellátott labdával kell rendelkezni, melyek meglétét a
teremhitelesítés keretében, és minden mérkőzésrendezés esetén ellenőrizni kell. Ha a
sportszervezet nem rendelkezik az előírt számú labdával, akkor alkalmanként és a hiányzó
számú labdánként, 5.000.- Ft büntetést kell befizetni.
Az NB II-es felnőtt és junior mérkőzést rendező sportszervezetnek legkevesebb 5 db előírt típusú,
az MRSZ és a TACTIC Kft. logójával ellátott labdával kell rendelkezni, melyek meglétét a
teremhitelesítés keretében, és minden mérkőzésrendezés esetében ellenőrizni kell. Ha a
sportszervezet nem rendelkezik az előírt számú labdával, akkor alkalmanként és hiányzó
labdánként 3.000.- Ft büntetést kell befizetni.
Amennyiben a pályaválasztó csapat (vagy Magyar Kupa mérkőzés esetén az alacsonyabb
osztályban szereplő csapat) nem rendelkezik az előírásnak megfelelő labdákkal, vagy labdáinak
állapota nem megfelelő, akkor a vendégcsapat labdájával – ha van ilyen – lehet lejátszani a
mérkőzést és a pályaválasztó csapat (vagy Magyar Kupa esetén az alacsonyabb osztályban
szereplő csapat) sportszervezetét a VB 25.000,- Ft befizetésére kötelezi. Ha egyik csapat sem
rendelkezik a fenti labdákkal, akkor a játékvezető választja ki a mérkőzéslabdát, vagy labdákat,
és a pályaválasztó csapat (vagy Magyar Kupa esetén az alacsonyabb osztályban szereplő
csapat) sportszervezetét a VB 25.000,- Ft befizetésére kötelezi.
14.2. Cserepad:
Cserepadot (vagy a szabályoknak megfelelő számú egyforma széket) minden mérkőzésen
biztosítania kell a pályaválasztó csapatnak és azon csak a röplabdázás hivatalos játékszabályai
által meghatározott személyek (lásd: Versenykiírás 21.4. pont) foglalhatnak helyet. Ha a
mérkőzésen nincsen cserepad (vagy a szabályoknak megfelelő számú és egyforma szék), akkor
a pályaválasztó csapat sportszervezetét a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi.
14.3. Pályatörlők és labdaszedők:
A felnőtt NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, a pályaválasztó csapat összesen 8 fő segédszemélyzetről (azaz 6 fő labdaszedőről és 2
fő gyorstörlőről) köteles gondoskodni, akik egyforma sportfelszerelésben kötelesek
tevékenykedni. Ezek hiánya esetén a szövetségi ellenőr jelentése, vagy a játékvezető által a
mérkőzés jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB hiányzó
személyenként 5.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet.
14.4. Jegyzőkönyv:
Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén (kivéve OMK) csak a MRSZ
hivatalos Nemzetközi Mérkőzésjegyzőkönyve használható, mely az MRSZ-ben szerezhető be.
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(Fénymásolt, egyéb módon sokszorosított nem). Jegyzőkönyvről, jegyzőkönyvvezetőről és
szükség esetén annak díjazásáról a pályaválasztó csapatnak kell gondoskodni (kivéve, ha a
Versenykiírás vonatkozó melléklete másként rendelkezik). Ha a mérkőzésen nincsen a fentieknek
megfelelő jegyzőkönyv, akkor a pályaválasztó csapat sportszervezetét a VB 10.000,- Ft
befizetésére kötelezi.
Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén (kivéve OMK) csak az MRSZ által
kiadott és érvényes engedéllyel (licenccel) rendelkező személy vezetheti a jegyzőkönyvet. Ennek
hiánya esetén a szövetségi ellenőr jelentése, vagy a játékvezető által a mérkőzés
jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére
kötelezi a sportszervezetet. Ha a mérkőzésen nincs licenccel rendelkező jegyzőkönyvvezető,
akkor a játékvezető engedélyezheti szükség-jegyzőkönyvvezető működését. A licenc
megújítandó, amennyiben a jegyzőkönyvvezető működése a jegyzőkönyvek tanúsága szerint
nem az előírásoknak megfelelő. Azoknak a csapatoknak a hazai mérkőzéseire, amelyeknek nincs
érvényes licenccel rendelkező jegyzőkönyvvezetőjük, a csapat írásos kérésére (melyet legkésőbb
a mérkőzés előtt 14 nappal elküld), a VB biztosít jegyzőkönyvvezetőt, akinek a költségeit a
pályaválasztó csapat köteles megfizetni.
14.5. Eredményjelző:
Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén eredményjelző használata kötelező,
amit a pályaválasztó csapatnak kell biztosítani. Amennyiben elektromos eredményjelző van, kézi
eredményjelző megléte akkor is szükséges. Ha a mérkőzésen nincs eredményjelző, akkor a
pályaválasztó csapat sportszervezetét a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi.
14.6. Cseretábla:
NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, 2 garnitúra minimum 15 cm magas cseretábla készlet (mindkét oldalán 1-20-ig
számozva) használata kötelező, amit a pályaválasztó csapatnak kell biztosítani. Ennek hiánya
esetén a szövetségi ellenőr jelentése, vagy a játékvezető által a mérkőzés jegyzőkönyvének
„Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a
sportszervezetet.
14.7. Jelzőberendezés, hangosítás:
NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, a szabályos játékmegszakítások kérésére éles hangú jelzőberendezést (csengő, duda)
kell alkalmazni, amely fényjelzővel is rendelkezik. A jegyzőkönyvvezetői asztalon is el kell
helyezni egy éles hangú jelzőberendezést a technikai idő és a cserék jelzésére. Ennek hiánya
esetén a szövetségi ellenőr jelentése vagy a játékvezető által a mérkőzés jegyzőkönyvének
„Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a
sportszervezetet.
14.8. Hangosítás, bemondó:
NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, rendelkezni kell a terem adottságainak megfelelő, jó hangminőséget biztosító,
mikrofonnal ellátott hangosító berendezéssel, a protokoll lebonyolításához (a protokoll
lebonyolítása a rendező sportszervezet kötelessége, bemondó biztosításával). Ennek hiánya
esetén a szövetségi ellenőr jelentése vagy a játékvezető által a mérkőzés jegyzőkönyvének
„Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a
sportszervezetet.
14.9. Orvosi ügyelet:
NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, a pályaválasztó csapat helyszíni orvosi ügyeletről köteles gondoskodni. Az orvosi
ügyeletet ellátó személy(ek) nevének és aláírásának a 20.1. pontban említett rendezői listán
szerepelnie kell. Az orvosi ügyeletet ellátó személy, a jegyzőkönyvben nem szerepelhet. Ennek
hiányában minden felelősség a pályaválasztó csapat sportszervezetét terheli, valamint a nevezett
sportszervezetet a szövetségi ellenőr jelentése vagy a játékvezető által a mérkőzés
jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatába írt észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére
kötelezi.
14.10. Állásrendi lap:
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Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén (kivéve OMK) állásrendi lap
használata kötelező. Erről mindkét csapat saját maga gondoskodik. Amennyiben a fenti
mérkőzések valamelyikén szövetségi ellenőr működik, ő határozza meg a kitöltendő állásrendi
lapok számát csapatonként és játszmánként.
14.11. Edzői vonal:
NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, kötelező az edzői vonal megléte. Ennek hiánya esetén a szövetségi ellenőr jelentése
vagy a játékvezető által a mérkőzés jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatába írt észrevételek
alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet.
14.12. Vonalbírói zászló:
Azokon a mérkőzéseken, amelyeken vonalbíró működik, a rendező sportszervezetnek
kötelessége szabályos vonalbírói zászlót biztosítani. Ennek hiánya esetén a szövetségi ellenőr
jelentése vagy a játékvezető által a mérkőzés jegyzőkönyvének „Megjegyzés” rovatába írt
észrevételek alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet.
14.13. Ha az MRSZ rendezi a mérkőzést, akkor minden a fenti pontokban felsorolt szükséges
feltételről és kiegészítőről az MRSZ gondoskodik.
15. § Teremhitelesítés
Az NB I, NB II és Magyar Kupa megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal, a Nevezési lapon
megjelölt termeket a VB, az általa megbízott személyek útján felméri.. Azoknál a termeknél,
amelyekben több csapat is játszik, elegendő egy teremhitelesítés.
15.1. A Játékpálya felmérési jegyzőkönyv és a Játékpálya hitelesítési jegyzőkönyv másolatainak
minden mérkőzésen az adott teremben kell lennie. Ennek hiánya nem akadálya a mérkőzés
lejátszásának, de utólag a pályaválasztó csapat sportszervezetét a VB 10.000,- Ft befizetésére
kötelezi.
15.2. A Játékpálya felmérési jegyzőkönyv felvétele a helyszínen történik, melynek egy példánya a
helyszínen marad. Amennyiben a VB a Játékpálya felmérési jegyzőkönyvön mindent
megfelelőnek talál, a Játékpálya hitelesítési jegyzőkönyvet a utólag küldi ki a csapatoknak.
Amennyiben a VB a Játékpálya felmérési jegyzőkönyvön bármilyen hiányosságot talál, írásban
értesíti a felmérést igénylő sportszervezetet és az adott terem újbóli felmérését rendeli el. A VBaz
adott terem újbóli felmérését mindaddig elrendeli, amíg a hiányosságokat maradéktalanul ki nem
javítják.
15.3. A teremfelmérésekre a VB a felmérő(ke)t e-mailes formában küldi. A csapatok írásos kérésére
a VB a teremfelmérést követően 2 naptári napon belül faxon igazolja a teremfelmérő(k)
működésének jogosságát.
15.4. A VB a mérkőzések lejátszását kizárólag érvényes Teremhitelesítési jegyzőkönyvvel
rendelkező termekben engedélyezi.
15.5. Abban az esetben, ha az eredetileg kiírt mérkőzés időpontját módosítja a VB és az új
időpontban megrendezésre kerülő mérkőzés terme nincs felmérve és hitelesítve, a mérkőzést
legalább 3 naptári nappal megelőzően a VB-nek kell felmérnie a termet.
16. § Sportorvosi engedély
16.1. Az MRSZ által rendezett mérkőzéseken csak érvényes Sportorvosi Engedéllyel rendelkező
sportoló szerepelhet. Az érvényességet a sorszámos Teremröplabda Sportolói Igazolványban
lévő Sportorvosi Engedélyen sportorvosi aláírással, sportorvosi bélyegzővel, az orvos egyedi
körpecsétjével, valamint „Versenyezhet” bélyegzővel és keltezéssel kell igazolni.
16.2. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek
esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe
venni.
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16.3. A felnőtt NB I-es bajnoki szezon időtartamára a játékosoknak sporttevékenységgel
kapcsolatos élet- és balesetbiztosítással kell rendelkezniük, amelynek meglétéről a Versenyzési
Engedély kérő lapon mind a sportoló, mind a sportszervezet hivatalos képviselője, vagy MRSZ
kapcsolattartója nyilatkozik.
17. § Dopping
17.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság (EMMI
SFÁ) és az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is
doppingellenőrzést tartson. Az MRSZ által rendezett versenyeken résztvevő sportolókra az MRSZ
Doppingellenes Szabályzata vonatkozik, mely összhangban van az FIVB, IOC, WADA, MOB
doppingszabályzatokkal és a doppingra vonatkozó hazai rendeletekkel.
17.2. A doppingellenőrzés lebonyolításának előírásait az EMMI erre vonatkozó szabályzata
tartalmazza, amely hozzáférhető az EMMI és a MOB internetes honlapján.
17.3. A doppingvizsgálat pozitív eredménye esetén a sportoló Versenyzési Engedélyét a hivatalos
értesítés napján fel kell függeszteni, ezzel egyidejűleg a sportfegyelmi eljárást meg kell indítani.
18. § Játékvezetés, szövetségi ellenőr
18.1. Az NB I-es mérkőzésekre a JT a játékvezetőket e-mailes formában küldi. A csapatok írásos
kérésére a JT a mérkőzést követően 2 naptári napon belül faxon igazolja a játékvezetők
működésének jogosságát.
Az NB II-es mérkőzéseken és az utánpótlás versenyeken a játékvezetőnek az adott mérkőzésre
szóló hivatalos, a küldő által aláírt "játékvezetői küldés"-sel, vagy e-mailes küldéssel kell
rendelkeznie, amelyet a csapatok kérésére be kell mutatnia.
18.2. Az MRSZ által rendezett teremröplabda mérkőzésekre az I. és II. játékvezetőt, valamint az NB
I rájátszás (1-8.) és Magyar Kupa elődöntő és 3. helyről döntő mérkőzésekre a vonalbírókat (2 fő)
a sportszakmai és erkölcsi szempontok, valamint gazdasági szempontok figyelembevételével a
JT jelöli ki. Ezen kívül a csapatok kérésére más mérkőzésekre is jelölhetők vonalbírók. Csapatok
kérése esetén a vonalbírók költségeit a kérést kezdeményező csapat köteles megfizetni. Az NB I
döntő (1-2. helyért) mérkőzéseken és a Magyar Kupa döntőjén (1-2. helyért) 4 fő vonalbíró
működik. A vonalbírói zászlókat a rendező, illetve a pályaválasztó csapat biztosítja.
18.3. Amennyiben a hivatalosan kiküldött I. játékvezető nem érkezik meg a mérkőzés kezdési
időpontja előtt 30 perccel, a hivatalosan kiküldött II. játékvezető vezeti le a mérkőzést. Azokon a
mérkőzéseken, ahol nem működik a felnőtt mérkőzésen vonalbíró, ettől eltérő rendelkezés
hiányában a junior mérkőzést a felnőtt mérkőzés játékvezetői vezetik le.
18.4. Abban az esetben, ha a mérkőzés kezdési időpontja előtt 30 perccel egyik játékvezető sem
jelenik meg a két csapat megegyezése alapján a mérkőzést szükség játékvezetővel is le lehet
játszani. Ezt a megegyezést a két csapat vezetőjének aláírásával ellátva a jegyzőkönyv
megjegyzés rovatában rögzíteni kell a mérkőzés megkezdése előtt. Ebben az esetben a
mérkőzésről készült jegyzőkönyv eredeti példányát a pályaválasztó csapat 3 naptári napon belül
köteles megküldeni a VB-nek.
18.5. Abban az esetben, ha a mérkőzés kezdési időpontja előtt 30 perccel egyik játékvezető sem
jelenik meg és a csapatok a szükség játékvezető személyében nem tudnak megegyezni, a VB a
mérkőzést újra kiírja. Ebben az esetben az elmaradt mérkőzés jegyzőkönyvét ki kell tölteni, a két
csapatvezetőnek alá kell írnia. A jegyzőkönyv eredeti példányát, a két csapat által aláírt, a
mérkőzés új időpontjára vonatkozó megállapodással együtt, a pályaválasztó csapat 3 naptári
napon belül köteles megküldeni a VB-nek. Az új időpontban lejátszásra kerülő mérkőzés
költségeit a VB és a JT által közösen megállapított félnek kell megfizetnie.
18.6. A 18.3., 18.4., 18.5. pontokban leírt esetekben, annak a játékvezetőnek, amelyik mérkőzés
kezdési időpontja előtt 30 perccel nem jelent meg, díjazás és útiköltség-térítés a csapatok által
nem fizetendő.
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18.7. A mérkőzésről kiállított jegyzőkönyv eredeti példányát és a Rendezői listát az I. játékvezető a
mérkőzést követő első munkanapon személyesen beviszi, vagy a mérkőzést követő első
munkanapon 12 óráig postán, ajánlott levélben feladva eljuttatja a VB-hez.
A postaköltség a 7.2. pont alatti költségtérítéshez tartozik.
Az MRSZ által rendezett valamennyi NB I-es felnőtt és Magyar Kupa mérkőzés eredményét a
pályaválasztó csapat köteles a mérkőzés lefújását követő 30 percen belül az MRSZ által
megadott telefonszámra SMS-ben elküldeni (telefonszám: +36-70/330-2271), továbbá a
mérkőzést követő első munkanapon 12 óráig a Mérkőzéseredményközlő lapon az eredményt
(faxon, vagy a nyomtatvány szkennelt változatát (a csapat sportszervezetének hivatalos e-mail
címéről) e-mailen) köteles elküldeni a VB részére.
Amennyiben a MRSZ hivatalos honlapján az eredményközlő modul működik, akkor az ott
megadott módon köteles az eredményt közölni.
Az MRSZ által rendezett valamennyi NB I-es ifjúsági/junior,NB II-es felnőtt és junior, valamint
Magyar Kupa mérkőzést követően a pályaválasztó csapatnak a mérkőzést követő első
munkanapon 12 óráig a Mérkőzéseredményközlő lapon az eredményt faxon, vagy ennek
szkennel változatát (a csapat sportszervezetének hivatalos e-mail címéről) e-mailen kell
elküldenie a VB részére, vagy az elektronikus rendszerben köteles bejelenteni az eredményt.
A megjelölt mérkőzések eredményének SMS-ben és/vagy a Mérkőzéseredményközlő lap
határidőre történő beküldésének, vagy az elektronikus eredményközlésnek az elmulasztása
10.000,- Ft pénzbírságot von maga után.
18.8. A mérkőzésrendezés feltételeit a játékvezetőknek/szövetségi ellenőrnek kell ellenőrizni, és az
azokban talált hiányosságokat a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.
18.9. A pályaválasztó csapat ki nem állása esetén, jegyzőkönyv hiányában, a megjelent csapat
játékosait mezszám és Teremröplabda Sportolói Igazolvány számának feltüntetésével név szerint
jegyzékbe kell foglalniuk a játékvezetőknek. Az így elkészített jegyzéket a játékvezetőknek és a
vendégcsapat edzőjének (ha van ilyen) és csapatkapitányának kell aláírnia és a játékvezetőknek
a VB-hez kell eljuttatniuk.
18.10. A mérkőzés során „kizárás sportszerűtlen viselkedésért” büntetett csapattag esetén a
jegyzőkönyvbe történő beíráson túlmenően a büntetést előidéző ok leírásáról jelentést kell
készíteni mindkét játékvezetőnek (és ha van, a szövetségi ellenőrnek) és azt a jegyzőkönyvvel
együtt a mérkőzést követő munkanapon személyesen, vagy postán, ajánlott levélben kell eljuttatni
a VB-nek. A bajnokság rájátszás szakaszában történt kizárás esetén a játékvezetőknek (és ha
van, a szövetségi ellenőrnek) a mérkőzést követő napon 12 óráig kell a jelentésüket elektronikus
úton eljuttatni a VB-hez.
18.11. A csapatoknak saját költségükre jogukban áll mérkőzéseikre – legalább 14 naptári nappal a
mérkőzést megelőzően, írásban – a VB-től szövetségi ellenőrt kérniük.
A VB jogosult bármely mérkőzésre a csapatok költségén szövetségi ellenőrt küldeni. Az országos
sugárzású televíziók által közvetített mérkőzésekre a VB hivatalból küld szövetségi ellenőrt. A
költségtérítés a 7.2. pont alapján történik.
18.12. A JT-nek jogában áll a mérkőzésekre saját költségén játékvezetői ellenőrt küldeni.
18.13. A bajnoki év megkezdése előtt minden NB I-es és/vagy NB II-es csapattal rendelkező
sportszervezet két játékvezetőre vonatkozóan írásban kérheti a JT-t, hogy őket az adott bajnoki
évben csapataik mérkőzéseire ne küldjék. Fentieket a JT köteles teljesíteni.
19. § Stábtagokra vonatkozó előírások
19.1.

Edzőkre, másodedzőkre vonatkozó előírások:

19.1.1. A mérkőzéseken csak azok az edzők tölthetik be az edzői és másodedzői funkciót, akik a
folyó bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Edzői Igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt.
19.1.2. Az NB I-ben az edző játékosként nem szerepelhet.
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19.1.3. Az NB II-es csapatoknál működő edzők más NB II-es azonos nemű és azonos csoportban
szereplő csapatnál edzőként, szaktanácsadóként, játékosként nem szerepelhetnek.
19.1.4. A Teremröplabda Edzői Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek,
aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az edző Teremröplabda Edzői Igazolványát azonnali
hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága
esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont edző, az eljárás ideje alatt nem
szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti.
19.2.

Orvosokra vonatkozó előírások:

19.2.1. A mérkőzéseken csak azok az orvosok tölthetik be a csapatorvosi funkciót, akik a folyó
bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Orvosi Igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt.
19.2.2. A Teremröplabda Orvosi Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek,
aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az orvos Teremröplabda Orvosi Igazolványát
azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak
indokoltsága esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont orvos, az eljárás ideje alatt
nem szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti.
19.3.

Masszőrökre (gyúrókra) vonatkozó előírások:

19.3.1. A mérkőzéseken csak azok a masszőrök (gyúrók) tölthetik be a masszőri funkciót, akik a folyó
bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Masszőri Igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt.
19.3.2. A Teremröplabda Masszőri Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély,
pecsétek, aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés
első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a masszőr Teremröplabda Masszőri
Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely
– annak indokoltsága esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont masszőr, az
eljárás ideje alatt nem szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal
felfüggeszti.
19.4. A felnőtt NB I-es mérkőzéseken és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét
csapat az NB I-ben szerepel, a résztvevő csapatok hivatalos személyei az alábbi lehetőségek
közül választhatnak:
a) Mindannyian azonos színű és típusú melegítőt és sportpólót viselnek vagy
b) Mindannyian azonos színű zakót, inget és hosszú öltönynadrágot (férfiak részére), vagy
blézert, blúzt és hosszú nadrágot (nők részére) viselnek, kivéve a masszőrt (gyúrót), aki
viselheti sportszervezete melegítőjét és sportpólót.
Az országos sugárzású televíziók által közvetített, illetve élő internetes televízió-közvetítésű
mérkőzéseken kizárólag hosszúnadrág (melegítő ill. öltönynadrág) viselése megengedett!
Farmernadrág viselése NEM megengedett!
Eltérő esetben a szövetségi ellenőr vagy a játékvezető jelentése, a hiányosság jegyzőkönyvbe
történő rögzítése alapján a VB 10.000,- Ft befizetésére kötelezi a sportszervezetet.
20. § Rendezőkre vonatkozó előírások
20.1. A mérkőzésekre bejelentett és hitelesített pályák, termek állapotáért, a berendezési és
felszerelési tárgyakért, a fürdő meleg vizes használhatóságáért, a versenyzői és a játékvezetői
öltözőkért, az orvosi helyiségért, a WC rendjéért, minden felsorolt helyiség tisztaságáért, téli
időszakban a fűtésért a pályaválasztó (bérlő) sportszervezet felelős.
Ennek értelmében a rendező szerveknek időben gondoskodnia kell:
 a mérkőzésre való előkészületről,
 a játéktérrel azonos épületben lévő, megfelelő minőségű öltöző biztosításáról külön a
hazai és a vendégcsapat, valamint külön a játékvezetők részére,
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a játéktér és annak felszerelési alkalmasságáról (megfelelő világítás, eredményjelző,
pályatörlők stb.),
a mérkőzés előtti, alatti és utáni rend fenntartásáról.

20.2. A 20.1. pontban felsorolt feladatokat a rendezőség látja el. Az MRSZ szükségesnek tartja,
hogy a röplabda versenyek lebonyolítását – lehetőség szerint – mindenütt segítsék a rendezők. A
felnőtt NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel a pályaválasztó csapat köteles – saját érdekében és felelősségére – a
rendfenntartáshoz szükséges, megfelelő számú (minimum 4 fő + 1 fő főrendező) rendezőről
és/vagy rendőrről gondoskodni. A főrendező a mérkőzés megkezdése előtt legalább 60 perccel
köteles a szövetségi ellenőrnél (ha nincs ilyen az adott mérkőzésen, akkor az I. játékvezetőnél)
személyesen jelentkezni, a rendezői listát írásban leadni és a szövetségi ellenőr, illetve a
játékvezetők távozásáig rendelkezésre állni. A főrendező az adott mérkőzésen semmilyen más
funkciót nem tölthet be. A rendezői listának tartalmaznia kell a mérkőzés pontos megnevezését, a
dátumot, a teremcímet, a főrendező nevét és elérhetőségét, a rendezők nevét, az orvosi ügyeletet
ellátó személy(ek) nevét és aláírását, valamint a sportszervezet bélyegzőjét és hivatalos
képviselőjének és/vagy MRSZ kapcsolattartójának aláírását. A rendezői listát az első számú
játékvezető a jegyzőkönyv eredeti példányával együtt köteles eljuttatni az MRSZ VB részére.
Ha a mérkőzésen 4+1 főnél kevesebb rendező van, akkor a pályaválasztó csapat
sportszervezetét a VB hiányzó személyenként 5.000,- Ft befizetésére kötelezi. Ha a mérkőzés
előtt a főrendező nem adja le a rendezői listát, akkor a pályaválasztó csapat sportszervezetét a
VB 10.000,- Ft, valamint 5x5.000,- Ft (a hiányzó rendezői létszám miatti büntetés), azaz összesen
35.000,- Ft befizetésére kötelezi.
20.3. A mérkőzés után a rendezőség felelőssége mindaddig fennáll, amíg a játékvezetők, a
szövetségi ellenőr és a vendégcsapat a mérkőzés helyszínéről el nem távozott. A rendezőség
köteles figyelembe venni és végrehajtani a játékvezetők és a szövetségi ellenőr minden olyan
kérését, amely a mérkőzés zavartalan és sportszerű keretek között történő lebonyolítására
vonatkozik. Rendezési hiányosságok esetén, azok súlyosságától függően, a VB pénzbírságot és
egyéb szankciókat szabhat ki.
20.4. Ha az MRSZ rendezi a mérkőzést, akkor minden itt felsorolt szükséges feltételről és
kiegészítőről az MRSZ gondoskodik.
21. § Egyebek
21.1. Junior (NB I női, NB II) illetve ifjúsági (NB I férfi) mérkőzések – általános elvként – a felnőtt
bajnoki mérkőzések jegyzőkönyvének lezárása után 30 perccel kezdődnek. A VB erre vonatkozó
írásos kérelem esetén, ettől eltérően is rendelkezhet.
21.2. A bajnokságban résztvevő csapatok képviselői bármely bajnoki és Magyar Kupa mérkőzésről
nem kereskedelmi célú videofelvételt, hangfelvételt, vagy számítógépes statisztikát készíthetnek.
Az ilyen irányú igényüket legkésőbb a mérkőzést megelőző napon, írásban kell bejelenteniük a
pályaválasztó csapatnál (MRSZ rendezés esetén az MRSZ-nél). A rendező (szabályos bejelentés
esetén) köteles a technikai feltételeket (elektromos csatlakozás, asztal a statisztikusnak stb.)
biztosítani.
21.3. Az MRSZ által rendezett teremröplabda versenyeken a jegyzőkönyvvezetői asztalnál csak az
alábbi személyek foglalhatnak helyet:
 jegyzőkönyvvezető,
 szövetségi ellenőr,
 játékvezetői ellenőr
 eredményjelző kezelője,
 bemondó.
21.4. Az MRSZ által rendezett teremröplabda versenyeken a jegyzőkönyvben és a cserepadon csak
az alábbi hivatalos személyek szerepeltethetők a játékosokon kívül:
 edző,
 másodedző,
 orvos,
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masszőr (gyúró).

21.5. Az NB I-ben szereplő sportszervezetek törekedjenek arra, hogy évente legalább 1 főt
beiskolázzanak alapfokú játékvezetői tanfolyamra (az adott megyében, illetve Budapesten),
jegyzőkönyvvezetői tanfolyamra, valamint alapfokú vagy középfokú edzői tanfolyamra.
21.6. NB I-ben és a Magyar Kupa mérkőzések közül azokon, ahol mindkét csapat az NB I-ben
szerepel, a hazai csapat köteles legalább 2 garnitúra eltérő színű mezt a mérkőzésre vinni.
Legkésőbb a mérkőzést megelőző napon a pályaválasztó csapat írásban köteles értesíteni a
vendégcsapatot a saját használatú mezek színéről, amelyhez a vendégcsapatnak alkalmazkodnia
kell.
Abban az esetben, ha a vendégcsapat mégis a hazai csapattal azonos színű mezzel érkezik a
mérkőzésre, a hazai csapatnak kell alkalmazkodnia, de a játékvezetők/szövetségi ellenőr
jelentése alapján a VB 50.000,- Ft befizetésére kötelezi a vendég csapat sportszervezetét.
21.7. A bajnokság ideje alatt az MRSZ internetes honlapján (www.hunvolley.hu) az NB I, az NB II, a
Magyar Kupa és az összes utánpótlás bajnokság állásának táblázatát a VB folyamatosan közli.
21.8. A felnőtt NB I és a Magyar Kupa mérkőzések megrendezésével kapcsolatban az MRSZ
„Hirdetési és Reklámszabályzat”-ban leírtakat kell betartani.
21.9. Semmilyen videofelvétel, vagy hangfelvétel, vagy statisztika, vagy közvetítés (rádió, televízió,
internet stb.) nem használható fel a mérkőzés eredményének meghatározásához, vagy
megváltoztatásához.
21.10. A felnőtt NB I-ben és azokon a Magyar Kupa mérkőzéseken, melyeken két NB I-es csapat
szerepel, technikai pihenőidőt kell alkalmazni.
21.11. A mérkőzéseken a vonatkozó mellékletekben meghatározott protokollt kell alkalmazni.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
II.
dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Kupa,
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Kupa,
Buzek László Országos Serdülő Bajnokság,
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság,
Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság,
dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság
22. § Versenyekre történő nevezés
22.1.

A versenykiírás Általános rész II. keretében az alábbi versenyszámok kerülnek meghirdetésre:
 Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Kupa (OIK) fiú csapatoknak,
 Torma Ágnes Országos Ifjúsági Kupa (OIK) leány csapatoknak,
 Buzek László Országos Serdülő Bajnokság (OSB) fiú csapatoknak,
 Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság (OSB) leány csapatoknak,
 Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság (OGYB) fiú csapatoknak,
 Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság (OGYB) leány csapatoknak.

22.2. Az MRSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, sportiskola, iskola,
iskolai sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amelynek nincs 3 hónapot
meghaladó lejárt köztartozása és ha – gazdasági társaság esetén – nem áll felszámolás alatt. Az
indulási jogosultságot az érintett sportszervezet másra nem ruházhatja át. (A 2012. évi
Sporttörvény szerint.)
Az MRSZ által rendezett (22.1 pontban meghatározott) versenyekre nevezhet minden (az előző
bekezdésben foglaltaknak megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett,
röplabda szakosztállyal rendelkező sportszervezet, amennyiben az MRSZ-szel tagsági
viszonyban áll illetve kezdeményezi tagsági viszony létesítését,, valamint magára nézve
kötelezőnek fogadja el az MRSZ valamennyi szabályzatát, az Elnökség és az Ügyvezetőség
határozatait és ezen Versenykiírás rendelkezéseit.
22.3.

A 22.1. pontban foglalt versenyszámok közül, kötelező csapatot indítani
 a Női felnőtt NB I-ben szereplő sportszervezeteknek a Junior Bajnokság, OIK, OSB,
OGYB versenyszámokban.
 a Férfi felnőtt NB I-ben szereplő sportszervezeteknek a Junior Bajnokság, OIK, OSB,
OGYB versenyszámokban,

22.4. Az MRSZ által rendezett versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír alapon, vagy
elektronikus úton. A nevezési határidő az adott verseny Lebonyolítási Rend mellékletében
található. A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell a nevezési díj és az éves tagdíj befizetését
igazoló bizonylat másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolását (NAV), valamint a
30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot a sportszervezetet nyilvántartási adatairól (gazdasági
társaság esetén a cégbírósági kivonatot). Ha a nevezés elektronikus úton történt, a
dokumentumokat papír alapon is el kell küldeni a VB-hez (ezek beérkezési határideje a nevezési
határidőt követő nyolcadik nap).
Amennyiben a sportszervezetnek rendezetlen tartozása van az MRSZ-szel szemben, vagy a
nevezési díjat nem fizette be, vagy a tagdíjat nem fizette be, vagy hibásan töltötte ki a Nevezési
lapot, vagy a fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, a nevezést a VB nem fogadja el, hanem
hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet, aminek időtartama nem tolja ki a nevezési határidőt.
A nevezési határidőt követően beérkező hiánypótlást is terheli a "késedelmes nevezés
büntetése". Új sportszervezet (nevezési határidő előtt 3 hónapnál nem régebben alakult)
nevezése esetén a bírósági bejegyzés internetről kinyomtatott igazolása elegendő. Az eredeti
okiratokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül a VB részére be kell nyújtani.
22.5.

Késedelmes nevezésnek tekintendő a sportszervezet nevezése, ha a nevezési határidőig:
 nem érkezik meg a VB-hez a hibátlanul kitöltött Nevezési lap és/vagy
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nem érkezik meg a VB-hez a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolás (NAV)
és/vagy
 nem érkezik meg a VB-hez a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a sportszervezet
nyilvántartási adatairól és/vagy
 nem fizeti be a nevezési díjat és/vagy
 nem fizeti be a tagdíjat és/vagy
 nem fizeti be a Versenyzési Engedély díját.
és nevezési szándékát továbbra is fenntartja. Késedelmesen nevezni a nevezési határidőt
követően legfeljebb 14 naptári napig lehet, ez után a végső határidő után a VB hivatalból
elutasítja a nevezéseket. Késedelmes nevezés esetén (a nevezési díjon felül) naponta
késedelmi díjat kell fizetni.
22.6. A VB kizárólag a Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyekkel (hivatalos képviselő,
MRSZ kapcsolattartó) tárgyal, illetve az aláírásukkal és a sportszervezet bélyegzőjével hitelesített
bejelentéseket fogadja el (a bejelentés történhet a kapcsolattartó személyek adatai között
megadott fax számról és/vagy e-mail címről is, azonban kizárólag ezek valamelyikéről). A
Nevezési lapon megadott kapcsolattartó személyek (hivatalos képviselő, MRSZ kapcsolattartó)
adatait tartalmazó Személyi adatlap a Nevezési dokumentumokkal együtt nyújtandó be. A VB
minden hivatalos közlést első sorban elektronikus formában tesz meg a sportszervezetek felé és
kizárólag azok kapcsolattartó személyeinek. Mindenféle értesítés a VB részéről kézbesítettnek
tekintendő, ha azokat a VB határidőre elküldte a helyes e-mail címre.
22.7. A Nevezési lapon leadott adatokban történt változást azonnal, írásban közölni kell a VB-vel.
Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vétkes sportszervezetet terhelik.
22.8. Az OIK versenyszámban minden sportszervezet csak egy csapatot nevezhet. Az OSB és az
OGYB versenyszámokban egy sportszervezet több csapatot is indíthat.
22.9. Az NB I-be és az NB II-be nevezett sportszervezetek a Versenykiírásban kötelezően előírt
utánpótlás
csapatok
szerepeltetésére
egyedi
megállapodásokat
köthetnek
más
sportszervezetekkel az Általános rész I. 8.5. pontja szerint.
22.10. Valamennyi elfogadott, vagy elutasított nevezésről, illetve a hiánypótlásra való felszólításról a
VB írásos értesítést küld (elektronikus úton).
23. § Játéknapok
Az OIK selejtező és elődöntő tornák időpontjait a VB jelöli ki az általa meghatározott napokra. Az
OSB, OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornák időpontjait a VB jelöli ki meghatározott
hétvégékre. A tornák a rendező által meghatározott szombati vagy vasárnapi napokon kerülnek
megrendezésre. Az OIK, OSB, OGYB mérkőzéseket (tornákat) nem lehet megrendezni karácsonyi,
húsvéti és Mindenszentek ünnepnapokon. Az iskolai (őszi-, téli-, tavaszi-) szünetekben az IUPB és a
VB egyeztetése alapján lehet megrendezni a mérkőzéseket (tornákat).
23.1. Az OIK selejtező és elődöntő tornák rendezőit a VB jelöli ki az érintett csapatok földrajzi
helyzetének és az IUPB javaslatának figyelembe vételével. Az OSB, OGYB tornák rendezőit a VB
jelöli ki az érintett csapatok földrajzi helyzetének és az IUPB javaslatának figyelembe vételével,
valamint arra tekintettel, hogy az alapszakasz, a középszakasz és az elődöntők alkalmával
együttesen, legalább egy torna rendezésének lehetősége minden csapatnak biztosítható legyen.
23.2. Az OIK OSB és OGYB tornák idejéről és kijelölt rendezőiről a VB elektronikus úton értesíti a
csapatokat, melyet hivatalos közlésnek kell tekinteni. Az OIK, OSB és OGYB tornák rendezésére
kijelölt sportszervezeteknek írásos visszaigazolást kell küldeni a VB számára a torna
megrendezéséről a megadott határidőig. A visszaigazolás csak elektronikus módon történhet.
23.3. Ha az OIK, OSB és OGYB tornán résztvevő csapatok valamelyike a torna időpontjára
vonatkozó változtatást kezdeményez, úgy azt a VB csak akkor fogadhatja el, ha a kezdeményező
valamennyi ellenfelével írásban megállapodott az új időpontról. A kezdeményezőnek a
lebonyolítási rend mellékletében rögzített változtatási díjat kell befizetni, amely befizetés
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igazolása nélkül a változtatási kérelem nem bírálható el. A torna időpontja előtt 7 naptári napon
belül a VB nem fogad el változtatási kérelmet.
23.4. A VB fenntartja a jogot arra, hogy a rendezésre kijelölt sportszervezettől a bajnoki idényben
megvonja a rendezés lehetőségét, amennyiben a visszaigazolás a kért határidőig nem történik
meg, vagy ha a torna a kijelölt időpontban nem rendezhető meg és az érintett csapatok a
változtatást nem fogadják el, vagy ha a rendezést a sportszervezet nem vállalja el. A VB az
Általános rész II. 30.1. pontja szerint, valamennyi csapatot ki nem állónak tekinti, amennyiben
egyik csapat sem vállalja el a kijelölt torna megrendezését az adott csoportban.
23.5. Az OIK, OSB és OGYB országos döntők időpontjait a lebonyolítási rend mellékletei, illetve a
versenynaptár tartalmazzák. Az országos döntők megrendezésére a VB pályázatot ír ki a
versenyre nevezett sportszervezetek és az MRSZ valamennyi tagszervezete részére. A rendezési
jogot nyert pályázóval az MRSZ megállapodást köt a lebonyolításra vonatkozóan. Ha az országos
döntők rendezésére egy pályázat sem érkezik, akkor azokat az MRSZ rendezi meg semleges
helyszínen, ebben az esetben valamennyi felmerülő költséget a résztvevő csapatok egyenlő
arányban elosztva fizetnek.
24. § Helyezések eldöntése
24.1. Az OIK, OSB és OGYB mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. A mérkőzéseken a
győztes csapat 2 pontot, a vesztes csapat 1 pontot kap, a ki nem állónak tekintett csapat nem kap
pontot.
24.2. Körmérkőzéseknél a helyezési sorrendet a szerzett pontok száma határozza meg. Ha az
egyenlő, akkor a körmérkőzésen összesen nyert és vesztett játszmák aránya, ha ez is egyenlő,
akkor a játszmákon belüli nyert és vesztett pontok aránya dönt. Ha a fenti három tényező azonos,
úgy az egymás elleni eredményeket kell figyelembe venni, szerzett pontok száma, nyert és
vesztett játszmák aránya, játszmákon belüli nyert és vesztett pontok aránya sorrendben.
24.3. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz, illetve elődöntő helyezési sorrendjének
megállapításánál az alapszakasz, a középszakasz, illetve az elődöntő tornáinak eredményeit kell
figyelembe venni.
24.4. A törölt, vagy visszalépett csapat eredményeit figyelembe kell venni azokon a tornákon,
amelynek mérkőzéseit ez a csapat maradéktalanul lejátszotta.
25. § Csoportbeosztás
25.1. Az OIK selejtező és elődöntő csoportjainak számát, létszámát, a csoportokból továbbjutók
számát, valamint a csapatok csoportbeosztását a és a VB határozza meg az IUPB javaslata
alapján.
25.2. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő csoportjainak számát, létszámát, a
csoportokból továbbjutók számát, valamint a csapatok csoportbeosztását a és a VB határozza
meg az IUPB javaslata alapján.
25.3. Az OIK selejtező, az OSB és OGYB alapszakasz csoportbeosztásait, a nevezési határidőt
követő 2 héten belül el kell készíteni és ezt, valamint a bajnokság lebonyolításának pontos rendjét
a résztvevőknek elektronikus úton el kell küldeni. A középszakasz, illetve az elődöntők
csoportbeosztását a selejtező, az alapszakasz, illetve a középszakasz befejezését követő 2 héten
belül kell elkészíteni és a résztvevőknek elektronikus úton elküldeni.
26. § Lebonyolítás
26.1.

Az OIK lebonyolítása a lebonyolítási rend 5. számú melléklete szerint történik.

26.2. Az OSB és az OGYB lebonyolítása a lebonyolítási rend 6. számú melléklete (OSB), illetve a
lebonyolítási rend 7. számú melléklete (OGYB) szerint történik.
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26.3. Az OIK selejtező és elődöntő, az OSB, OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornák
egy nap alatt kerülnek megrendezésre. A mérkőzések beosztása az alábbiak szerint történik:
 négy csapat esetén: 1 – 4, 2 – 3, 1 – 2, 4 – 3, 3 – 1, 2 – 4, ahol az 1-es számot a
rendezőhöz földrajzilag és közúton legközelebb lévő csapat, a 3-as számot a rendezőtől
földrajzilag és közúton legtávolabb lévő csapat, a 2-es számot a távolságban az előző
kettő között lévő csapat, a 4-es számot a rendező csapat kapja,
 három csapat esetén: 2 – 3, 1 – 2, 3 – 1, ahol az 1-es számot a rendezőtől földrajzilag és
közúton távolabbi csapat, a 2-es számot a rendezőhöz földrajzilag és közúton közelebbi
csapat, a 3-as számot a rendező csapat kapja.
26.4. Az OSB, OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornákon a sportszervezetnek abban
az esetben is ki kell állítani csapatot, ha azon a napon a sportszervezet felnőtt és/vagy ifjúsági
(NB I férfi) vagy junior (NB I női, NB II) csapata is játszik mérkőzést.
Az OIK selejtező és elődöntő tornákon a sportszervezetnek abban az esetben is ki kell állítani
csapatot, ha azon a napon a sportszervezet felnőtt csapata is játszik mérkőzést. Az OIK
országos döntő időpontjában a sportszervezetnek sem felnőtt, sem junior (NB I, NB II) csapata
nem játszik mérkőzést.
Az OSB tornák számára kijelölt időpontokban sem OIK, sem OGYB torna nem kerül kijelölésre a
sportszervezet számára.
26.5. A VB az edzők többirányú elkötelezettségéből fakadó időpontütközéseket nem vesz
figyelembe. A VB a területi szövetségek, illetve sportszervezetek által rendezett regionális jellegű
versenyeket nem vesz figyelembe az OIK, OSB, OGYB versenyprogramjának kialakításánál még
akkor sem, ha az adott verseny az MRSZ Versenynaptárában szerepel.
26.6. Az OIK, fiú és leány OSB, fiú és leány OGYB országos döntőjébe jutott 6 csapat két 3-3
csapatos csoportba kerül sorsolás alapján. A lebonyolítás az alábbiak szerint történik:
1. nap (2 pályán):
A2 – A3 sorsolási számok B2 – B3 sorsolási számok
A1 – A2 sorsolási számok B1 – B2 sorsolási számok
A3 – A1 sorsolási számok B3 – B1 sorsolási számok
2. nap (1 pályán)
Középdöntők:
A II. – B III. helyezettek
B II. – A III. helyezettek
Elődöntők:
B I. helyezett – A II.-B III. mérkőzés győztese
A I. helyezett – B II.-A III. mérkőzés győztese
3. nap (1 pályán)
5. helyért:
Középdöntők vesztesei
3. helyért:
Elődöntők vesztesei
1. helyért
Elődöntők győztesei
26.7. Az OIK, OSB és OGYB tornák, valamint ezen versenyek országos döntőinek forgatókönyveit a
VB készíti el és a torna előtt legalább 2 héttel korábban az MRSZ honlapján nyilvánosságra
hozza, illetve elektronikus úton elküldi a csapatoknak. Ezt hivatalos közlésnek kell tekinteni.
26.8. Az egyes versenyszámok részeredményeit és végeredményeit szakaszonként, a tornák
befejezése után a VB a csapatoknak megküldi, illetve az MRSZ honlapján nyilvánosságra hozza.
Ezt hivatalos közlésnek kell tekinteni.
27. § Díjazás
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27.1. Az országos döntőkön résztvevő valamennyi csapat 1-1 db oklevél elismerésben részesül.
Ezen felül az 1-3. helyezett csapatok tagjai (legfeljebb 18-18 fő csapatonként) helyezésüknek
megfelelő érem díjazásban részesülnek. Ezen felül az OGYB, az OSB, valamint az OIK országos
döntők 1. helyezett csapatai az MRSZ által felajánlott serleget nyerik el.
27.2. Ha az OIK, OSB és OGYB országos döntők bármelyikén az egyik résztvevő csapat nem várja
meg a hivatalos eredményhirdetést, akkor az adott országos döntőn semmilyen különdíjat nem
kaphat sem a csapat, sem a csapattagok, valamint a VB 50.000,- Ft befizetésére kötelezi a
csapat sportszervezetét.
28. § Költségek és elszámolási rend
28.1. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornáinak megrendezéséhez a
kijelölt rendező sportszervezeteknek kell termet biztosítani, amelynek költségeit a többi
résztvevőre nem terhelhetik. A játékvezetői, versenybírói díjat, valamint ezen személyek utazási
költségeit a résztvevő csapatok között egyenlő arányban elosztottan, a csapatok első mérkőzése
előtt, elszámolás, illetve számla ellenében a helyszínen kell kifizetni. A jegyzőkönyvvezető díja a
rendező sportszervezetet terheli.
28.2. Az OIK selejtező és elődöntő tornáinak megrendezéséhez a kijelölt rendező
sportszervezeteknek kell termet biztosítani, amelynek költségeit a többi résztvevőre nem
terhelhetik. A játékvezetői, versenybírói díjat, valamint ezen személyek utazási költségeit a
résztvevő csapatok között egyenlő arányban elosztottan, a csapatok első mérkőzése előtt,
elszámolás, illetve számla ellenében a helyszínen kell kifizetni. A jegyzőkönyvvezető díja a
rendező sportszervezetet terheli.
28.3. A mindenkori játékvezetői, versenybírói és jegyzőkönyvvezetői díjak mértékét az MRSZ
Elnöksége által elfogadott tarifatáblázat tartalmazza.
28.4. Az OIK, OSB és OGYB országos döntők étkezési és szállás költségeit a résztvevő
csapatoknak maguknak kell fedezni. Igényeiket a rendezők felé előzetesen jelezni kell. A
kifizetésnek számla ellenében, a versenyt megelőzően kell megtörténnie. Minden előzetesen
megrendelt tételt ki kell fizetni. A rendező nem számolhat el nagyobb összeget, mint amennyit a
pályázatában megjelölt.
28.5. Az OIK, OSB és OGYB országos döntőkön közreműködő játékvezetők, versenybírók díjait,
utazási költségeit, étkezési és szállás költségeit, a jegyzőkönyvvezetői díjat, az orvosi ügyelet
költségét, esetleges teremdíjat (azaz a rendezési költséget) a résztvevő csapatok között egyenlő
arányban elosztottan, a döntők első mérkőzése előtt, elszámolás, illetve számla ellenében a
helyszínen kell kifizetni.
28.6. Ha egy csapat nem jelenik meg az OIK selejtező, vagy elődöntő, illetve OSB és OGYB
alapszakasz, középszakasz, vagy elődöntő tornáján, úgy a ki nem fizetett játékvezetői,
versenybírói, jegyzőkönyvvezetői elszámolást a játékvezetőnek, vagy a versenybírónak a VB-hez
kell eljuttatnia és az összeget a távolmaradt csapatnak utólag ki kell fizetnie.
28.7. Az utánpótlás döntők résztvevőinek terheinek csökkentésére az MRSZ bizonyos rendezési
költségeket egyedi megállapodás alapján átvállalhat a kijelölt rendező sportszervezettől.
29. § Játékosok szerepeltetése
29.1. Az OIK, OSB és OGYB versenyeken a korosztálynak megfelelő születésű, illetve fiatalabb
játékosok szerepeltethetők. A korhatárokat a lebonyolítási rend mellékletei tartalmazzák.
29.2. Az OIK, OSB és OGYB versenyeken szereplő játékosoknak Teremröplabda Sportolói
Igazolvánnyal kell rendelkezniük, valamint érvényes Versenyzési Engedély és érvényes
Sportorvosi Engedély is kell a szereplésükhöz (az Általános rész I. 16.1. és 16. 2. pontoknak
megfelelően). Nevezett igazolványokkal és engedélyekkel kapcsolatban az MRSZ Nyilvántartási
és Átigazolási Szabályzata is tartalmaz fontos részleteket.
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29.3. Az OIK, OSB és OGYB versenyeken szereplő sportolók Versenyzési Engedélyeinek
megszerzésére, az Általános rész I. 8.2., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.,
8.4.5., valamint a 8.5., 8.6., 8.7. pontjaiban leírtak is vonatkoznak.
29.4. A sportszervezetnek Versenyzési Engedéllyel rendelkező, utánpótlás korú játékosokat kell
szerepeltetni az alábbiak szerint:
 legkevesebb 25, felnőtt Versenyzési Engedéllyel NEM rendelkező játékost annak a
sportszervezetnek, amely az Általános rész I. 9.1. pontja alapján, illetve saját
elhatározásából kettő, vagy több utánpótlás versenyszámban indít csapatot,
 legkevesebb 10, felnőtt Versenyzési Engedéllyel NEM rendelkező játékost annak a
sportszervezetnek, amely az Általános rész I. 9.1. pontja alapján, illetve saját
elhatározásából egy utánpótlás versenyszámban indít csapatot,
 legkevesebb 10 – a fenti létszámban figyelembe vett – gyermek korosztályú, felnőtt
Versenyzési Engedéllyel NEM rendelkező játékost, ha a sportszervezet az OGYB
versenyszámban (is) indít csapatot.
A kizárólag utánpótlás versenyszámokra kért Versenyzési Engedélyeket a VB mindaddig nem
adja át a sportszervezetnek, amíg azok az előírt létszám szerint el nem készültek. Ha hiány
mutatkozik a lebonyolítási rend mellékletében meghatározott határidőt követően, a VB
hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet.
29.5.
29.6. A versenyszámok közül a leány OSB versenyeken csak az a játékos szerepelhet, aki
sportszervezete felnőtt bajnoki vagy junior bajnoki mérkőzésén még nem szerepelt
jegyzőkönyvben. Ezen pont alól mentesülnek az NB II-ben szereplő sportszervezetek csapatai.
A versenyszámok közül a fiú OGYB versenyeken csak az a játékos szerepelhet, aki
sportszervezete felnőtt bajnoki vagy junior bajnoki mérkőzésén még nem szerepelt
jegyzőkönyvben. Ezen pont alól mentesülnek az NB II-ben szereplő sportszervezetek csapatai.
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29.7. Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít ugyanabban a versenyszámban, úgy a
sportszervezet mindegyik játékosa csak az egyik csapatban szerepelhet a bajnokság során az
adott versenyszámban.
29.8. A mérkőzéseken szereplő játékosok versenyzési jogosultságát a játékvezetők, illetve a
versenybíró ellenőrzik. A játékosok szerepeltetését korlátozó 29.6. pont betartását a VB a
beérkezett jegyzőkönyvek alapján hivatalból ellenőrzi, illetve óvás alapján jár el.
29.9. Játékosok jogosulatlan szereplése esetén a vétkes csapatot ki nem állónak kell tekinteni.
Amennyiben a vétség megismétlődik, úgy a csapatot a VB kizárja a bajnokságból.
A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és átigazolási
adatok, Versenyzési Engedély, Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások, stb.)
meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú játékvezetője, vagy
a szövetségi ellenőr a játékos Teremröplabda Sportolói Igazolványát azonnali hatállyal
bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága esetén – a
JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont játékos, az eljárás ideje alatt nem szerepelhet
mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét a VB azonnali hatállyal felfüggeszti.
30. § Ki nem állás és szankciói
30.1. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt
időpontban egyáltalán nem, vagy hatnál kevesebb Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal
rendelkező játékossal jelent meg, kivéve a vis maior eseteit. A ki nem állónak tekintett csapat
elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) arányban és nem kapja meg a vesztesnek járó bajnoki pontot.
30.2. Nem tekintendő ki nem állónak az a csapat, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt
időpontban legalább hat Teremröplabda Sportolói Igazolvánnyal rendelkező játékossal megjelent,
de adminisztratív hiányosságok miatt (pl.: Sportorvosi Engedély érvénytelensége) a mérkőzést
lejátszani nem lehet. Ugyancsak nem lehet ki nem állónak tekinteni azt a csapatot, amelynek
játékosai a szükséges igazolványokkal, engedélyekkel nem rendelkeztek, de fényképes
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igazolvány alapján azonosíthatók és a mérkőzést (tornát) követő első munkanapon a
dokumentumokat bemutatják a VB-nek és azok a mérkőzés (torna) időpontjában érvényesek
voltak. Ezekben az esetekben a vétkes csapat elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) arányban, de a
vesztesnek járó bajnoki pontot megkapja.
30.3. A tornáról, vagy mérkőzésről való távolmaradást a VB akkor tekinti a vis maior esetének, ha a
sportszervezet legkésőbb a tornát, vagy mérkőzést követő hetedik napon hivatalos igazolást nyújt
be a távolmaradás okáról. Hivatalos igazolásként kizárólag hatóságok által, vagy MÁV, vagy
Volán Igazgatóságok által, vagy gépjármű balesetbiztosító, vagy a Magyar Autóklub által, illetve
orvos által kiállított igazolást fogad el. Nem tekintendő vis maior esetnek, ha a sportszervezet a
torna, vagy mérkőzés forgatókönyvét bármilyen okból nem kapta meg és a versenyen emiatt nem
vett részt.
Vis maior miatt elmaradt mérkőzést mindenképpen le kell játszani, a költségek megosztásáról a
VB határozatban rendelkezik.
30.4. Az OIK, OSB és OGYB országos döntő valamely mérkőzésén ki nem álló csapatot a
versenyből és az adott bajnokságból is törölni kell az addig elért összes eredményével együtt
(kivéve a 24.4. pont szerinti eredmények). A ki nem álló, vagy távolmaradó csapat
sportszervezetének a torna (mérkőzés) rendezési költségének rá eső részét és a megrendelt
szállás és étkezés költségét utólag ki kell fizetnie.
OIK, OSB vagy OGYB országos döntőn ki nem álló, vagy kizárt, vagy visszalépett, vagy távol
maradó csapat az adott bajnokságban utolsó lesz, a megüresedett helyezésre nem kerül csapat,
a lebonyolítás pedig az eredetivel egyezően történik a hiányos mérkőzéseket a jelen lévő
csapatok nyerik.
30.5. Az OSB, OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő, valamint az OIK selejtező és
elődöntő tornáin ki nem állónak tekintett csapat számára – megfelelő indok esetén – a VB
lehetőséget adhat az elmaradt mérkőzések pótlására. Ebben az esetben minden felmerülő
költség (utazás, játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői költségek, számlával igazolt
terembér) az eredeti tornáról távolmaradt csapatot terheli.
30.6. Amennyiben a VB által megadott határidőig az elmaradt mérkőzések pótlása nem történik
meg a 30.5. pont szerinti feltételekkel, vagy a VB nem adott lehetőséget a mérkőzések pótlására,
úgy a ki nem álló csapat sportszervezetének a lebonyolítási rend mellékletében rögzített büntetést
kell befizetnie az MRSZ számlájára.
30.7. Ha a 30.6. pontban rögzített büntetést a sportszervezet nem fizeti be a VB által megadott
határidőig, illetve a csapatot másodszor is ki nem állónak kell tekintetni ugyanabban a
versenyszámban, a csapatot a VB törli és az összes addig elért eredményét megsemmisíti
(kivéve a 24.4. pont szerinti eredmények).
30.8. Ha egy NB I-es sportszervezet OIK, OSB, vagy OGYB csapatai közül bármelyik törlésre kerül,
abban az esetben a VB a sportszervezet felnőtt csapatát is törli.
30.9. Ha egy NB II-es, vagy alacsonyabb minősítésű sportszervezet OIK, OSB, vagy OGYB
csapatai közül bármelyik visszalép, vagy törlésre kerül, úgy a sportszervezet a soron következő
bajnoki idényben nem nevezhet a fenti versenyek egyikére sem.
30.10. Ha bármelyik csapat eredményei törlésre kerülnek, akkor a törölt eredményeket az ellenfelek
szempontjából is töröltnek kell tekinteni, azaz úgy kell tekinteni, mintha le sem játszották volna az
adott törölt mérkőzést.
31. § Óvás, kizárás
31.1. Az OIK, selejtező és elődöntőn, valamint az OIK, OSB és OGYB országos döntőkön óvni a
mérkőzést követő 30 percen belül lehet írásban, az óvási díj befizetésével együtt a
versenybírónál. A versenybíró 2 órán belül köteles az óvást érdemben elbírálni. A meghozott
elsőfokú határozat ellen fellebbezni az MRSZ Elnökségénél lehet a tornát követő 8 naptári napon
belül, a fellebbezési díj egyidejű megfizetésével, de a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.
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31.2. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornáin óvni a mérkőzést/tornát
követő 8 naptári napon belül lehet írásban, az óvási díj befizetésével együtt a VB-nél. A
meghozott elsőfokú határozat ellen fellebbezni az MRSZ Elnökségénél lehet a határozat
kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül, a fellebbezési díj egyidejű megfizetésével, de a
fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.
31.3. Az óvás, illetve a fellebbezés díját az adott versenyszám lebonyolítási rend melléklete
tartalmazza.
31.4. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő versenyeken „kizárás
sportszerűtlen viselkedésért” szankcióval büntetett csapattag a torna további mérkőzésein nem
léphet pályára, a jegyzőkönyvben sem szerepelhet. Továbbiakban a JFB jár el az Általános rész I.
12. fejezet pontjai szerint.
31.5. Az OIK selejtező és elődöntőn, az OIK, OSB és OGYB országos döntőkön „kizárás
sportszerűtlen viselkedésért” szankcióval büntetett csapattag a soron következő 1 mérkőzésen
nem léphet pályára, a jegyzőkönyvben sem szerepelhet. A szankcióval sújtott csapattag
Versenyzési Engedélyének felfüggesztéséről a helyszíni VB dönt (ha van ilyen). A Versenyzési
Engedély felfüggesztése esetén a szankcióval sújtott csapattag a torna további mérkőzésein nem
szerepelhet, ügyében a JFB jár el az Általános rész I. 12. fejezet pontjai szerint.
32. § Felszerelések, kellékek
32.1. Az OIK, OSB és OGYB versenyek mérkőzésein GALA típusú BV-5591S típusú, az MRSZ
és/vagy a TACTIC Kft. logójával ellátott labda használata kötelező. Labdát minden csapatnak kell
vinnie magával. Amennyiben a fenti típusú labdákkal egyik csapat sem rendelkezik, ebben az
esetben a játékvezető választja ki a mérkőzéslabdát.
Az OIK, OSB és OGYB tornát rendező sportszervezetnek legkevesebb 5 db előírt típusú az
MRSZ és/vagy a TACTIC Kft. labdával kell rendelkezni, melyek meglétét a torna előtt ellenőrizni
kell. Ha a sportszervezet nem rendelkezik az előírt számú labdával, akkor alkalmanként és a
hiányzó labdánként 3.000.- Ft. büntetést kell befizetni.
32.2.

Hálómagasság:
 OIK és OSB fiú mérkőzéseken: 243 cm,
 OGYB fiú mérkőzéseken: 230 cm,
 OIK, junior és OSB leány mérkőzéseken: 224 cm,
 OGYB leány mérkőzéseken: 217 cm.

32.3. Jegyzőkönyvet és jegyzőkönyvvezetőt az OIK selejtező és elődöntő tornákon, az OSB, OGYB
alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornákon a rendező sportszervezetnek kell biztosítani. Az
országos döntőkre az MRSZ biztosítja a jegyzőkönyveket, de a jegyzőkönyvvezetőről a
rendezőnek kell gondoskodnia.
32.4. Az OIK, OSB és OGYB versenyeken csak a MRSZ hivatalos Nemzetközi
Mérkőzésjegyzőkönyve használható, mely az MRSZ-ben szerezhető be. (Fénymásolt, egyéb
módon sokszorosított nem)
32.5. Az OIK, OSB és OGYB mérkőzéseket követően a rendező csapatnak a tornát követő első
munkanapon 12 óráig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az eredményt faxon, vagy
ennek szkennelt változatát (a csapat sportszervezetének hivatalos e-mail címéről) e-mailen kell
elküldenie a VB részére, vagy az elektronikus rendszerben köteles bejelenteni az eredményt.
32.6. Az OIK, selejtező és elődöntőket, az OIK OSB és OGYB országos döntőket csak a VB által
hitelesített termekben lehet megrendezni.
32.7. A versenyeken állásrendi lap, cserepad és eredményjelző használatától eltekinteni nem lehet.
Az OIK, OSB és OGYB országos döntőkön kötelező a cseretábla használata!
32.8. Az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornáira kijelölt rendező
sportszervezeteknek a mérkőzésekre előkészített termet kell biztosítani, a résztvevő csapatok és

27. oldal

a játékvezetők számára megfelelő öltözővel egyetemben. Ennek alkalmasságát a mindenkori
játékvezető ellenőrzi. Amennyiben bármelyik körülmény nem megfelelő, akkor azt utólag írásban
jelzi a VB-nek.
32.9. Az OIK, OSB és OGYB versenyek országos döntőjén minden csapat köteles egységes
szerelésben, elől, hátul számozott mezben szerepelni. Ennek megsértése a versenybíró jelentése
alapján személyenként 2.000,- Ft pénzbüntetéssel sújtandó.
33. § Játékvezetők, versenybírók
33.1. Az OIK, OSB és OGYB versenyekre a játékvezetőket a JT küldi. A mérkőzéseken két
játékvezető (I. és II.) működik.
33.2. Az összes utánpótlás versenyszám országos döntőjére a VB versenybírót küld. Feladata a
mérkőzések rendjének meghatározása (sorsolás, időrend stb.), az esetleges óvások elbírálása, a
játékvezetők mérkőzésekre történő beosztása, kapcsolattartás a csapatokkal és a rendezőkkel,
továbbá a torna eredményközlésének elküldése a VB számára 2 munkanapon belül.
33.3. A játékvezetők és a versenybírók csak szabályosan kiállított „Versenybírói Elszámolás”
tömböt, vagy vállalkozói számlát, vagy a kifizető által biztosított elszámolási nyomtatványt
használhatnak költségeik elszámolása során.
33.4. Az összes utánpótlás versenyszám országos döntők mérkőzéseinek eredeti jegyzőkönyveit
(és az esetleges óvásokkal kapcsolatos dokumentumokat) a versenybírók, az OIK selejtező és
elődöntő valamint az OSB és OGYB alapszakasz, középszakasz és elődöntő tornák
mérkőzéseinek eredeti jegyzőkönyveit a játékvezetők kötelesek megküldeni a VB-nek. Az eredeti
jegyzőkönyveket (és az esetleges óvásokkal kapcsolatos dokumentumokat) az adott torna utáni
első munkanapra kell személyesen bevinni az MRSZ-be, vagy az adott torna utáni első
munkanapon 12 óráig postán, ajánlott levélként kell feladni a VB részére.
34. § Stábtagokra vonatkozó előírások
34.1.

Edzőkre, másodedzőkre vonatkozó előírások:

34.1.1. A mérkőzéseken csak azok az edzők tölthetik be az edzői, illetve másodedzői funkciót, akik a
folyó bajnoki évre szóló érvényes és megfelelő kategóriájú Teremröplabda Edzői
Igazolvánnyal rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a
mérkőzés előtt.
34.1.2. A Teremröplabda Edzői Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek,
aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az edző Teremröplabda Edzői Igazolványát azonnali
hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak indokoltsága
esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont edző, az eljárás ideje alatt nem
szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti.
34.2.

Orvosokra vonatkozó előírások:

34.2.1. A mérkőzéseken csak azok az orvosok tölthetik be a csapatorvosi funkciót, akik a folyó
bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Orvosi Igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt.
34.2.2. A Teremröplabda Orvosi Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély, pecsétek,
aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú
játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr az orvos Teremröplabda Orvosi Igazolványát
azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely – annak
indokoltsága esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont orvos, az eljárás ideje alatt
nem szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal felfüggeszti.
34.3.

Masszőrökre (gyúrókra) vonatkozó előírások:

28. oldal

34.3.1. A mérkőzéseken csak azok a masszőrök (gyúrók) tölthetik be a masszőri funkciót, akik a folyó
bajnoki évre szóló megfelelő kategóriájú érvényes Teremröplabda Masszőri Igazolvánnyal
rendelkeznek. Ezt a játékvezetők/szövetségi ellenőr köteles ellenőrizni a mérkőzés előtt.
34.3.2. A Teremröplabda Masszőri Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, engedély,
pecsétek, aláírások, stb.) meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés
első számú játékvezetője, vagy a szövetségi ellenőr a masszőr Teremröplabda Masszőri
Igazolványát azonnali hatállyal bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni a VB-nek, amely
– annak indokoltsága esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont masszőr, az
eljárás ideje alatt nem szerepelhet mérkőzésen, Engedélyét a NYÁB azonnali hatállyal
felfüggeszti.
35. § Záró rendelkezések (Általános rész I-II.)
35.1. A mérkőzéseket a röplabdázás érvényben levő előírásai, az FIVB játékszabályai, ezen
Versenykiírás rendelkezései szerint kell lejátszani
35.2. A versenyidőszak alatt a Nemzeti Bajnokságokban és Magyar Kupában résztvevő
sportszervezetek rendezhetnek nemzetközi és hazai tornát, valamint részt vehetnek ilyen
tornákon, de ezen tevékenységüket be kell jelenteniük az MRSZ felé.
35.3. A Versenykiírásban nem szereplő minden egyéb MRSZ által rendezett versenyekkel
kapcsolatos vitás ügyekben első fokon a VB dönt. A határozat ellen a kihirdetéstől számított 8
naptári napon belül az MRSZ Elnökségéhez lehet fellebbezni, a fellebbezési díj befizetésével
egyidejűleg.
A jelen versenykiírást az MRSZ Elnöksége 2014. május 23-án fogadta el.

29. oldal

A 2014/2015. évi Versenykiírás mellékletei

30. oldal

1. sz. melléklet
Férfi felnőtt és Női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

1. sz. melléklet
Férfi felnőtt és Női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A bajnokság célja

1.1. A bajnokságban elért eredmények alapján megállapítani a 2014/2015. évi röplabda Férfi felnőtt és
Női felnőtt NB I osztály bajnokait, helyezettjeit, felmérni a hazai erőviszonyokat.
1.2. Lehetőséget nyújtani a röplabdázás rendszeres és versenyszerű űzésére, a sportág országos és
nemzetközi mérvű népszerűsítésére.
1.3. Felkészíteni a klubcsapatokat és a válogatott játékosokat az eredményes nemzetközi
szereplésre.
1.4. Eldönteni a különböző nemzetközi kupákban való szereplés jogát:
a) Az NB I helyezettjei az érvényben lévő CEV előírások alapján a 2015/2016-os CEV
kupasorozat valamely kupájában jogosultak indulni.
b) Az NB I első és második helyezettje jogosult indulni a 2015/2016-ös MEVZA Középeurópai Ligában (MEL), annak előírásaira figyelemmel.
Amennyiben a jogosultságot szerzett csapatok közül valamelyik nem kíván indulni, abban az
esetben más csapat indulásával kapcsolatban az MRSZ elnöksége dönthet.
1.5. Lehetőséget biztosítani a legtehetségesebb fiatalok felkutatására.
2.

A bajnokság rendezője

2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A bajnokság időtartama

3.1. 2014. szeptember – 2015. május
4.

Korhatárok

4.1. Korosztály: nincs megkötés.
4.2. Kettős játékjogosultságot az 1994. január 1. és 1998. december 31. között született fiú és az
1995. január 01. és 1998. december 31. között született leány utánpótlás korú játékosok kérhetik.
4.3. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek
esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe
venni.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. június 16. 24 óra.
5.2. Mérkőzés időpont bejelentési határidő: 2014. augusztus 01. 24 óra.
5.3. Szerződtetett sportolók listájának benyújtási határideje: 2014. szeptember 08. 24 óra.
5.4. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 08. 24 óra.
5.5. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
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1. sz. melléklet
Férfi felnőtt és Női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

6.

Költségek, díjak










késedelmes nevezés büntetése (naponta):
20.000,- Ft
mérkőzés napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
3.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
30.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
60.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
mérkőzés időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
3.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
15.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
30.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
óvási díj:
20.000,- Ft
fellebbezési díj:
30.000,- Ft
késedelmi eseti díj:
15.000,- Ft
ki nem állás büntetése:
100.000,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A bajnokság rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.2. A bajnokság résztvevői a nevezésre jogosult sportszervezetek.
7.2.1.

A Női felnőtt NB I-ben indulhat (maximum 13 csapat):
 a 2013/2014. évi NB I női bajnokság 1-10. helyezettje,
 a 2013/2014. évi NB II női bajnokság feljutója,
 a 2013/2014. évi női osztályozó győztese
 a leány ifjúsági válogatott.

7.2.2.

A Férfi felnőtt NB I-ben indulhat (maximum 13 csapat):
 a 2013/2014. évi NB I férfi bajnokság 1-11. helyezettje,
 a 2013/2014. évi NB II férfi bajnokság feljutója,
 a fiú ifjúsági válogatott.

7.3. A bajnokság két részből áll:
1. alapszakasz,
2. rájátszás (play-off).
7.4. A Női felnőtt NB I lebonyolítása
7.4.1.

Alapszakasz
A csapatok a 2013/2014-es NB I bajnokság eredménye alapján egy csoportban játszanak
egymással:
 A MEL induló(k) részt vehet(nek) az alapszakaszban. Ezen döntésüket nevezéskor
írásban kell kinyilvánítaniuk.
 A MEL kuparendszerű lebonyolítása esetén a MEL induló(k) kötelezően részt
vesz(nek) az alapszakaszban
 „NB I”: a 2013/2014-es NB I bajnokság 1-10. helyezettjei közül a nevezettek, a feljutó,
az osztályozó győztese.
A csapatok az NB I-ben 2 fordulót játszanak.
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1. sz. melléklet
Férfi felnőtt és Női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

A Női felnőtt NB I-ben szereplő csapatok junior csapatai az alapszakaszban párhuzamosan
játszanak a felnőtt csapattal. Ezt követően a junior bajnokság lebonyolítási rendje szerint
játszanak.
A MEL-induló(k) junior csapata(i) a MEL bajnoki rendszerű lebonyolítása esetén a Női felnőtt
NB II-ben indul(nak). Az első két fordulót lejátssza/lejátsszák, de nem juthat(nak) fel az NB Ibe és nem vehet(nek) részt – annak ellenére sem, ha olyan helyen végez(nek) – az NB I-be
jutásért rendezett tornán, helyette/helyettük az ő(ke)t követő helyen végzett csapat(ok)
szerepelhet(nek).
A
Női
felnőtt
NB
I
alapszakasz
fordulóit
követően
bekapcsolódik/bekapcsolódnak a junior bajnokságba és annak lebonyolítási rendje szerint
játszik/játszanak.
7.4.2.

Rájátszás (Play-off)
A MEL-induló(k) megkapja (megkapják) az 1-es (és 2-es) helyezési számot, kivéve azt az
esetet, amikor a MEL-induló(k) indul(nak) az alapszakaszban.
Ebben az esetben a MEL-induló(k) helyezési számát az alapszakaszban elért eredménye
(eredményük) határozza meg.
Amennyiben a MEL-induló(k) a MEL-versenytől visszalép(nek), az NB I Rájátszásában
véglegesen elveszíti(k) a pályaelőnyt. A visszalépéssel kapcsolatos további szankciókról az
MRSZ elnöksége dönt.
Negyeddöntő
1-8, 2-7, két nyert mérkőzésig
3-6, 4-5, három nyert mérkőzésig
Elődöntő
1-4, 2-3, három nyert mérkőzésig
5-8, 6-7, két nyert mérkőzésig
Döntő
1-2, 3-4, három nyert mérkőzésig
5-6, 7-8, két nyert mérkőzésig

A sorsolási számokat mindig az alapszakasz után kialakult helyezési számok sorrendje határozza
meg.
A play-off-ba be nem került csapatok (4 csapat) váltott pályaválasztói joggal körmérkőzéses
rendszerben játszanak 6 (2x3) mérkőzést. Az alapszakaszban elért összes eredményüket magukkal
hozzák. A sorsolási számukat az alapszakasz után kialakult helyezési számok sorrendje határozza
meg.
Az utolsó helyezett (12.) kiesik az NB II-be, a 11. helyezett az Általános rész I. 5.1. b) szerint
osztályozót játszik.
7.5. A Férfi felnőtt NB I lebonyolítása
7.5.1.

Alapszakasz
A csapatok a 2013/2014-es NB I bajnokság eredménye alapján egy csoportban játszanak
egymással:
 A MEL induló(k) részt vehet(nek) az alapszakaszban. Ezen döntésüket nevezéskor
írásban kell kinyilvánítaniuk.
 A MEL kuparendszerű lebonyolítása esetén a MEL induló(k) kötelezően részt
vesz(nek) az alapszakaszban
 „NB I”: a 2013/2014-es NB I bajnokság eredményei alapján indulási jogot szerzett és
benevezett csapatok, a feljutó.
A csapatok az NB I-ben 2 fordulót játszanak.
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1. sz. melléklet
Férfi felnőtt és Női felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

A Férfi felnőtt NB I-ben szereplő csapatok junior csapatai az alapszakaszban párhuzamosan
játszanak a felnőtt csapattal. Ezt követően a junior bajnokság lebonyolítási rendje szerint
játszanak.
A MEL-induló(k) junior csapata(i) a MEL bajnoki rendszerű lebonyolítása esetén a Férfi felnőtt
NB II-ben indul(nak). Az első két fordulót lejátssza (lejátsszák), de nem juthat(nak) fel az NB Ibe és nem vehet(nek) részt – annak ellenére sem, ha olyan helyen végez(nek) – az NB I-be
jutásért rendezett tornán, helyette (helyettük) az ő(ke)t követő helyen végzett csapat
szerepelhet. A Férfi felnőtt NB I alapszakasz fordulóit követően bekapcsolódik
(bekapcsolódnak) a junior bajnokságba és annak lebonyolítási rendje szerint játszik
(játszanak).
7.5.2.

Rájátszás (Play-off)
A MEL-induló(k) megkapja (megkapják) az 1-es (és 2-es) helyezési számot, kivéve azt az
esetet, amikor a MEL-induló(k) indul(nak) az alapszakaszban.
Ebben az esetben a MEL-induló(k) helyezési számát az alapszakaszban elért eredménye
(eredményük) határozza meg.
Amennyiben a MEL-induló(k) a MEL-versenytől visszalép(nek), az NB I Rájátszásában
véglegesen elveszíti(k) a pályaelőnyt. A visszalépéssel kapcsolatos további szankciókról az
MRSZ elnöksége dönt.
Negyeddöntő:
1-8, 2-7, 3-6, 4-5, három nyert mérkőzésig
Elődöntő:
1-4, 2-3, három nyert mérkőzésig
5-8, 6-7, két nyert mérkőzésig
Döntő:
1-2, 3-4, három nyert mérkőzésig
5-6, 7-8, két nyert mérkőzésig

A sorsolási számokat mindig az alapszakasz után kialakult helyezési számok sorrendje határozza
meg.
A play-off-ba be nem került csapatok (4 csapat) váltott pályaválasztói joggal körmérkőzéses
rendszerben játszanak 6 (2x3) mérkőzést. Az alapszakaszban elért összes eredményüket magukkal
hozzák. A sorsolási számukat az alapszakasz után kialakult helyezési számok sorrendje határozza
meg.
Az utolsó helyezett (12.) kiesik az NB II-be.
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2. sz. melléklet
Férfi ifjúsági és Női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

2. sz. melléklet
Férfi junior és Női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. lebonyolítási rend
1.

A bajnokság célja

1.1. A bajnokságban elért eredmények alapján megállapítani a 2014/2015. évi röplabda Férfi junior
NB I osztály és a Női junior NB I osztály bajnokait, helyezettjeit.
1.2. Lehetőséget nyújtani a röplabdázás rendszeres és versenyszerű űzésére, a sportág országos
mérvű népszerűsítésére.
1.3. Biztosítani a fiatal röplabdázók versenyeztetését, és az ifjú tehetségek megismerését.
2.

A bajnokság rendezője

2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A bajnokság időtartama

3.1. 2014. szeptember – 2015. május
4.

Korhatárok

4.1. Korosztály: a nőknél 1995. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek.
4.2. Korosztály: a férfiaknál 1994. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek.
4.3. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek
esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe
venni.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. június 16. 24 óra.
5.2. Mérkőzés időpont bejelentési határidő: 2014. augusztus 01. 24 óra.
5.3. Szerződtetett sportolók listájának benyújtási határideje: 2014. augusztus 01. 24 óra.
5.4. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. augusztus 01. 24 óra.
5.5. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
6.

Költségek, díjak





késedelmes nevezés büntetése (naponta):
20.000,- Ft
mérkőzés napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
2.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
10.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
25.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
mérkőzés időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
2.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
5.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
12.500,- Ft

35. oldal

2. sz. melléklet
Férfi ifjúsági és Női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend






o 3 naptári napon belül:
óvási díj:
fellebbezési díj:
késedelmi eseti díj:
ki nem állás büntetése:

nem lehetséges
10.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft
50.000,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A bajnokság rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.2. A bajnokság résztvevői:
Női junior NB I 12 csapat,
Férfi junior NB I 12 csapat.
7.3. A bajnokság két részből áll:
 alapszakasz,
 rájátszás (play-off).
7.4. A Női junior NB I és a Férfi junior NB I lebonyolítása
7.4.1.

Alapszakasz:
Az NB I-ben szereplő junior csapatok az alapszakaszban a felnőtt csapattal együtt játszanak.

7.4.2.

Rájátszás:
Ebben a szakaszban a junior csapatok az alapszakasz fordulóiban elért helyezéseik alapján
csoportokban folytatják egy-egy helyszínen az alábbiak szerint:
I. tornák:
„A” csoport
NB I 1.
NB I 6.
NB I 10.

„B” csoport
NB I 2.
NB I 5.
NB I 9.

„C” csoport
MEL 1.
NB I 4.
NB I 7.

„D” csoport
MEL 2.
NB I 3.
NB I 8.

A tornák rendezői az Alapszakasz 1-2.(3.) helyezett csapatai, valamint a MEL-induló(k).
Amennyiben erről a jogról valamelyikük írásban lemond, akkor a tornarendezés joga a csoport
következő rangsoroltjára száll. Ha egyik csapat sem kíván rendezni, akkor az MRSZ rendezi a
tornát, ebben az esetben minden felmerülő költséget (ideértve a teremköltséget is) a
résztvevő csapatok fizetnek.
A rájátszás tornáin (kivéve MRSZ-rendezés) a termet a rendezőnek térítésmentesen kell
biztosítania. A játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői díjakat, a rendezési költségeket
a résztvevő csapatok egyenlő arányban fizetik.
A csoportok első helyezettjei (A1, B1, C1, D1) bejutnak a hatcsapatos döntőbe.
A csoportok második helyezettjei („E” csoport: A2, B2, C2, D2) újabb tornán vesznek részt, és
annak eredményei alapján az 1. és 2. helyezett jut még a hatcsapatos döntőbe, a 3. és 4.
helyezett lesz a juniorbajnokság 7. és 8. helyezettje.
A csoportok harmadik helyezettjei („F” csoport: A3, B3, C3, D3) újabb tornán vesznek részt, és
annak eredményei alapján végeznek a 9-12. helyen.
II. tornák:
„E” csoport
A2
B2
C2
D2

„F” csoport
A3
B3
C3
D3
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2. sz. melléklet
Férfi ifjúsági és Női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály (NB I)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

A csoportmérkőzések helyszíneit a VB jelöli ki. Ha a kijelölt csapat nem kíván rendezni, akkor
az MRSZ rendezi a tornát, ebben az esetben minden felmerülő költséget (ideértve a
teremköltséget is) a résztvevő csapatok fizetnek.
A rájátszás tornáin a termet a rendezőnek (amennyiben nem az MRSZ) térítésmentesen kell
biztosítania. A játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői díjakat, a rendezési költségeket
a résztvevő csapatok egyenlő arányban fizetik.
III. torna:
Döntő
A1
D1
B1
E1
C1
E2
A döntő helyszíne pályázat útján kerül kijelölésre. Ha nincsen pályázó, akkor az MRSZ
rendezi a tornát, ebben az esetben minden felmerülő költséget (ideértve a teremköltséget is) a
résztvevő csapatok fizetnek.
A játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői díjakat, a rendezési költségeket a résztvevő
csapatok egyenlő arányban fizetik.
Ha az NB I junior országos döntőn az egyik résztvevő csapat nem várja meg a hivatalos
eredményhirdetést, akkor az adott országos döntőn semmilyen különdíjat nem kaphat sem a
csapat, sem a csapattagok, valamint a VB 50.000,- Ft befizetésére kötelezi a csapat
sportszervezetét.
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3. sz. melléklet
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3. sz. melléklet
Férfi és Női Magyar Kupa (MK)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A verseny célja

1.1. Lehetőséget nyújtani a 2014/2015. évi röplabda Magyar Kupa elnyerésére.
1.2. A kupában elért eredmények alapján megállapítani a 2014/2015. évi röplabda Férfi és Női Magyar
Kupa 1-4. helyezettjeit.
1.3. Alkalmat adni a különböző osztályú csapatoknak az egymással való találkozásra.
2.

A verseny rendezője

2.1. A kuparendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A verseny időtartama

3.1. 2014. szeptember – 2015. április
4.

Korosztály

4.1. Nincs megkötés.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. szeptember 06. 24 óra.
5.2. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 06. 24 óra
5.3. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra
5.4. Sorsolás időpontja: 2014. szeptember 08. 18 óra, MRSZ iroda.
6.

Költségek, díjak
 mérkőzés napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
3.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
30.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
60.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
 mérkőzés időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
3.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
15.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
30.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
 óvási díj:
20.000,- Ft
 fellebbezési díj:
30.000,- Ft
 késedelmi eseti díj:
15.000,- Ft
 ki nem állás büntetése:
200.000,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A verseny rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése:
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A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.2. A kupa résztvevői:
 Az NB I-ben szereplő csapatok (számukra a részvétel kötelező).
 Egyéb csapatok, amennyiben az MRSZ tagszervezetei, illetve tagsági viszony létesítését
kezdeményezik az MRSZ-szel.
7.3. Játékosok szerepeltetése:
A Magyar Kupa mérkőzéseken a játékosok a Magyar Kupára érvényes Versenyzési Engedély
bemutatásával szerepelhetnek. A Magyar Kupára szóló Versenyzési Engedély igénylése díjtalan.
7.4. A kupa lebonyolítási rendje:
7.4.1.

A nevezések számbavétele után a VB elkészíti a 16-os lebonyolítási táblát, melyen
kiemelésre kerülnek a 2013/2014. évi Magyar Kupa 1-4. helyezett csapatai:
4. helyre a kupagyőztes, 8. helyre a 4. helyezett, 12. helyre a 3. helyezett, 16. helyre a 2.
helyezett.
A többi csapatot irányított sorsolással sorsoljuk (a megelőző évi Magyar Kupában hamarabb
kiesett csapatok alsóbb osztályú csapatokkal selejtezőt játsz(hat)nak a 16-os táblára
kerülésért).
A fordulókban az azonos osztályú csapatok oda-visszavágót, a nem azonos osztályú csapatok
egymás ellen egy mérkőzést játszanak, az alacsonyabb osztályú csapat pályáján. Az azonos
osztályú csapatoknál a kisebb sorsolási számmal rendelkező csapat az első mérkőzés
pályaválasztója. Megfelelő indok esetén – melyet a VB előzetesen elfogadott – a
pályaválasztói jog felcserélhető.

7.4.2.

A Magyar Kupa mérkőzésein a bajnoki rendszerhez hasonlóan a csapatok a 3:0 és 3:1 arányú
győzelemért 3 pontot, ugyanilyen arányú vereségért 0 pontot kapnak, míg a 3:2-re végződött
mérkőzések győztese 2, vesztese 1 pontot szerez. Az oda-visszavágó mérkőzések során, ha
a mérkőzésekért kapott pontok egyenlők (3:3), ARANYJÁTSZMA dönt. Az aranyjátszma egy
darab rövidített játszma (15 pontig, 2 pont különbséggel). Amelyik csapat ezt nyeri, az a
továbbjutó.
Az ARANYJÁTSZMA esetén az eljárás a következő:
A visszavágó mérkőzés kezdete előtt 2 db jegyzőkönyvet kell kitölteni. Az egyik a visszavágó
mérkőzés jegyzőkönyve, a másik az ARANYJÁTSZMA jegyzőkönyve.
a) Amennyiben a mérkőzésekért kapott pontok aránya nem 3:3, az aranyjátszma
jegyzőkönyvét áthúzással érvényteleníteni kell.
b) Amennyiben a mérkőzésekért kapott pontok aránya 3:3, akkor a mérkőzés végét
követően az I. játékvezető azonnal sorsol az ARANYJÁTSZMÁRA, és a mérkőzés végét
követően 3 perccel kezdődik az ARANYJÁTSZMA. Ebben az esetben mindkét
jegyzőkönyvet vezetni kell, az egyiket a mérkőzésről, a másikat az
ARANYJÁTSZMÁRÓL. Az ARANYJÁTSZMÁT követően a csapatkapitányok aláírják
mindkét jegyzőkönyvet, majd a játékvezetők az ellenőrzést követően aláírják mindkét
jegyzőkönyvet, a mérkőzés jegyzőkönyvének Megjegyzés rovatában rögzítik, hogy
ARANYJÁTSZMÁRA került sor. A Mérkőzéseredményközlő lapon a junior mérkőzés
helyére kell beírni az aranyjátszma eredményét.

7.4.3.

Az elődöntők győztesei az 1-2. helyért, az elődöntők vesztesei a 3-4. helyért játszanak. A
Magyar Kupa döntőjének időpontjáról, helyszínéről, helyi rendezőjéről, lebonyolítási formájáról
az Elnökség dönt. A felmerülő költségek egy részét a rendező a résztvevő csapatokra
átháríthatja.

7.4.4.

Az egyes fordulók mérkőzéseit a VB által a Versenynaptárban meghatározott napokig kell
lejátszani. A mérkőzések időpontját legalább 3 héttel megelőzően el kell küldeni a VB-nek.

7.4.5.

Amennyiben valamelyik arra kötelezett, illetve nevezett csapat nem áll ki valamelyik
mérkőzésre, vagy visszalép a Magyar Kupa küzdelmeiből, a VB kizárja a kupából, valamint
200.000,- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi a sportszervezetet.
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Ha mindez a négyes döntőben történik, akkor a fenti összegen felül a rendezéssel
kapcsolatosan esetleg felmerülő összes további költséget is ki kell fizetnie a
sportszervezetnek.
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4. sz. melléklet
Férfi felnőtt, Női felnőtt, Férfi junior és Női junior Nemzeti Bajnokság II. osztály (NB II)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A bajnokság célja

1.1. A bajnokságban elért eredmények alapján megállapítani a 2014/2015. évi Férfi felnőtt NB II
osztály, Női felnőtt NB II osztály, Férfi junior NB II osztály és Női junior NB II osztály bajnokait,
helyezettjeit.
1.2. Lehetőséget nyújtani a röplabdázás rendszeres és versenyszerű űzésére, a sportág országos
mérvű népszerűsítésére.
1.3. Biztosítani a fiatal röplabdázók versenyeztetését, és az ifjú tehetségek megismerését.
2.

A bajnokság rendezője

2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A bajnokság időtartama

3.1. 2014. szeptember – 2015. május
4.

Korhatárok

4.1. Felnőtt korosztály: nincs megkötés.
4.2. Junior korosztály:
4.2.1.

Férfiak: 1994. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek.

4.2.2.

Nők: 1995. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek

4.3. Kettős játékjogosultságot az 1994. január 1. és 1998. december 31. között született fiú és az
1995. január 01. és 1998. december 31. között született leány utánpótlás korú játékosok kérhetik
4.4. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek
esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe
venni.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. augusztus 15. 24 óra.
5.2. Mérkőzés időpont bejelentési határidő: 2014. szeptember 12. 24 óra.
5.3. Szerződtetett sportolók listájának benyújtási határideje: 2014. szeptember 12. 24 óra.
5.4. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 12. 24 óra.
5.5. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
5.6. Sorsolás időpontja: 2014. szeptember 01. 18 óra, MRSZ iroda.
6.

Költségek, díjak
 késedelmes nevezés büntetése (naponta):
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4. sz. melléklet
Férfi felnőtt, Női felnőtt, Férfi junior és Női junior Nemzeti Bajnokság II. osztály (NB II)
2014/2015. évi lebonyolítási rend










mérkőzés, vagy torna napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
2.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
10.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
20.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
mérkőzés, vagy torna időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 10 naptári nappal, vagy előtte:
2.000,- Ft
o 5-9 naptári nappal előtte:
5.000,- Ft
o 3-4 naptári nappal előtte:
10.000,- Ft
o 3 naptári napon belül:
nem lehetséges
óvási díj
o felnőtt csapatok:
10.000,- Ft
o junior csapatok:
5.000,- Ft
fellebbezési díj
o felnőtt csapatok:
15.000,- Ft
o junior csapatok:
7.500,- Ft
késedelmi eseti díj:
15.000,- Ft
ki nem állás büntetése:
50.000,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A bajnokság rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
7.1.1.

A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).

7.1.2.

A Férfi és Női Felnőtt NB II-be benevezhet bármely NB I-es csapat TARTALÉK csapata,
amelyben bármely játékos szerepelhet, aki nem szerepel csapata Felnőtt NB I-es
mérkőzéseinek jegyzőkönyvében. Ezen csapatoknak külön nevezési díjat kell fizetniük. Ezek
a csapatok nem juthatnak fel az NB I-be, de az NB II bajnokságot, illetve a csoportot
megnyerhetik.

7.1.3.

Az NB II-be egy sportszervezet egynél több csapatot is nevezhet, azonban a csapatok között
nem lehetséges átjátszás, semmilyen indokkal. A második csapat nevezési díja az alap
nevezési díj 50 %-a, a harmadik és minden további csapat nevezési díja az alap nevezési díj
10 %-a.

7.2. Férfi felnőtt és Női felnőtt NB II
7.2.1.

A Közép-európai Liga (MEL) versenyein résztvevő sportszervezetek junior csapatai a Felnőtt
NB II-ben indulnak. Az első két fordulót lejátsszák, de nem juthatnak fel az NB I-be.

7.2.2.

A 2014/2015. évi Férfi felnőtt és Női felnőtt NB II 1-4 csoportban kerül lebonyolításra. A
csoportokba a csapatokat földrajzi elhelyezkedésük alapján osztja be a VB.

7.2.3.

Egy csoport létszáma 6 csapatnál kevesebb nem lehet, a bajnokság során minimálisan 18
mérkőzést kell játszani.
Egy, kettő, vagy négy csoport esetén a bajnokság két-, három-, vagy négyfordulós,
körmérkőzéses rendszerben, oda-vissza pályaválasztói joggal kerül lebonyolításra.
Három forduló esetén az első két forduló oda-vissza pályaválasztói joggal körmérkőzéses
rendszerben, míg a harmadik forduló új sorszámmal külön sorsolás alapján kerül
lebonyolításra. A sorsolási számot az első két forduló után elért helyezési szám adja.

7.2.4.

Két vagy több csoport esetén az eredményeket a csoporton belül hirdetjük ki. A NB II felnőtt
csoportgyőztes csapatai serleg díjazásban, a csoportok 1-3. helyezettjei 18-18 db érem,
valamint 1-1 db oklevél díjazásban részesülnek.

7.2.5.

Az NB I-be feljutást az Általános rész I. 5.1 és 5.2. pontja szabályozza
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7.3. A junior bajnokság lebonyolítása
7.3.1.

A Női junior NB II-t a felnőtt csapatnak megfelelő csoportbeosztással és a lebonyolítási rend
mellékletben meghatározott rendszerben kell lefolytatni. A mérkőzések párhuzamosan
mennek a felnőtt csapattal és a végső helyezések eldöntése ugyanúgy történik, mint a felnőtt
NB II-es csapatoknál.

7.3.2.

A női junior mérkőzések – általános elvként – a felnőtt bajnoki mérkőzések jegyzőkönyvének
lezárása után 30 perccel kezdődnek. A VB erre vonatkozó írásos kérelem esetén, ettől
eltérően is rendelkezhet.

7.3.3.

Férfi junior nyílt NB II. A Férfi felnőtt NB II-ben induló együttesek junior csapatai külön
versenyeznek. A nevezett csapatokat csoportokba (3-6 csapat egy csoportban) sorsolják, a
csoportok száma és létszáma a nevezők számától és területi elhelyezkedésétől függ. 2014.
szeptember és 2015. május között adott hétvégeken (egy nap) játszanak úgy, hogy lehetőség
szerint minden résztvevő rendezője legyen egy tornának. A csapatok körmérkőzéses
rendszerben játszanak egymással, az eredményszámítás is ennek megfelelően történik. A
pontos lebonyolítást a nevezési létszám ismeretének függvényében alakítja ki a VB. A
körmérkőzéses rendszer befejezése után a csoportokból előre meghatározottan annyi csapat
jut tovább, hogy 4 csapat egy tornán eldönthesse a bajnokság 1-4. helyezésének sorrendjét.
A négyes döntőbe jutott csapatok 1-1 elődöntő után lejátsszák a helyosztókat (az elődöntők
győztesei az 1-2. helyért, az elődöntők vesztesei a 3-4. helyért).
A Férfi junior NB II-be minden olyan sportszervezet nevezhet, amelyik a Versenykiírás
Általános rész I. 2.1. és 2.2. pontokban előírtaknak megfelel.
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5. sz. melléklet
Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Kupa (OIK) és
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Kupa (OIK)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A verseny célja

1.1. Lehetőséget nyújtani junior korú sportolóknak a röplabdázás rendszeres és versenyszerű
űzésére. A röplabdázás országos népszerűsítése.
1.2. Tehetséges fiatal játékosok kiválasztása, a sportág utánpótlás nevelésének feltérképezése.
1.3. Az országos győztesek és helyezettek megállapítása.
2.

A verseny rendezője

2.1. A kupa rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A verseny időtartama

3.1. 2014. október – 2015. május
4.

Korhatárok

4.1. Korosztály:
4.1.1.

Fiúk: az 1996. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek.

4.1.2.

Leányok: az 1996. január 1-én és utána született játékosok szerepelhetnek.

4.2. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek
esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe
venni.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. szeptember 05. 24 óra.
5.2. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 27. 24 óra.
5.3. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
6.

Költségek, díjak
 késedelmes nevezés büntetése (naponta):
 torna napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 torna időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 óvási díj:
 fellebbezési díj:
 késedelmi eseti díj:
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20.000,- Ft
2.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft
nem lehetséges
2.000,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
nem lehetséges
10.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft

5. sz. melléklet
Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Junior Kupa és Torma Ágnes Országos Ifjúsági Kupa (OIK)
2014/2015. évi lebonyolítási rend



ki nem állás büntetése:

30.000,- Ft/mérk.
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A verseny rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.2. A versenyszám során minden csapat 4 tornán szerepel (+ az országos döntő). Ezen tornák során
minden helyezést el kell dönteni. A részletes lebonyolítást a nevezések számának ismeretében
az IUPB dolgozza ki a VB-vel együtt. A csoportok beosztásáráról az SZK és a VB dönt az IUPB
javaslata alapján.
7.3. Az országos döntő 6 csapatos.
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6. sz. melléklet
Buzek László Országos Serdülő Bajnokság és
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság (OSB)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A bajnokság célja

1.1. Lehetőséget nyújtani a serdülő korú sportolóknak, a röplabdázás rendszeres és versenyszerű
űzésére. A röplabdázás országos népszerűsítése.
1.2. Tehetséges fiatal játékosok kiválasztása, a sportág utánpótlás nevelésének feltérképezése.
1.3. Az országos győztesek és helyezettek megállapítása.
2.

A bajnokság rendezője

2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A bajnokság időtartama

3.1. 2014. október – 2015. június
4.

Korhatárok

4.1. Korosztály:
4.1.1.
4.1.2.

Leányoknál az 1998.01.01-2001.12.31 között született játékosok szerepelhetnek.
Fiúknál az 1998.01.01 és utána született játékosok szerepelhetnek

4.2. A Sportorvosi Engedély 6 hónapnál régebbi nem lehet.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. szeptember 06. 24 óra.
5.2. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 27. 24 óra.
5.3. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
6.

Költségek, díjak
 késedelmes nevezés büntetése (naponta):
 torna napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 torna időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 óvási díj:
 fellebbezési díj:
 késedelmi eseti díj:
 ki nem állás büntetése:
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20.000,- Ft
2.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft
nem lehetséges
2.000,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
nem lehetséges
10.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft
30.000,- Ft/mérk.

6. sz. melléklet
Buzek László Országos Serdülő Bajnokság és
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság (OSB)
2014/2015. évi lebonyolítási rend

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák
.
7.

A bajnokság rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.2. Leányok
7.2.1.

A bajnokság során minden csapat 6 tornán szerepel (+ az országos döntő). Ezen tornák során
minden helyezést el kell dönteni. A részletes lebonyolítást a nevezések számának
ismeretében az IUPB dolgozza ki a VB-vel együtt. A csoportok beosztásáráról az SZK és a
VB dönt az IUPB javaslata alapján.

7.2.2.

Az országos döntő 6 csapatos.

7.3. Fiúk
7.3.1.

A bajnokság során minden csapat 4 tornán szerepel (+ az országos döntő). Ezen tornák során
minden helyezést el kell dönteni. A részletes lebonyolítást a nevezések számának
ismeretében az IUPB dolgozza ki a VB-vel együtt. A csoportok beosztásáról az SZK és a VB
dönt az IUPB javaslata alapján.

7.3.2.

Az országos döntő 6 csapatos.
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7. sz. melléklet
Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság és
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság (OGYB)
2014/2015. évi lebonyolítási rend
1.

A bajnokság célja

1.1. Lehetőséget nyújtani a gyermek korú sportolóknak a röplabdázás rendszeres és versenyszerű
űzésére. A röplabdázás országos népszerűsítése.
1.2. Tehetséges fiatal játékosok kiválasztása, a sportág utánpótlás nevelésének feltérképezése.
1.3. Az országos győztesek és helyezettek megállapítása.
2.

A bajnokság rendezője

2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója a VB.
3.

A bajnokság időtartama

3.1. 2014. október – 2015. június
4.

Korhatárok

4.1. Korosztály:
4.1.1.

Leányoknál a 2000.01.01-2001.12.31 között született, valamint egy mérkőzésen legfeljebb 2fő
fiatalabb játékosok szerepelhetnek.

4.1.2.

Fiúknál a 2000.01.01-2001.12.31 között született, valamint egy mérkőzésen legfeljebb 3 fő
fiatalabb játékosok szerepelhetnek.

4.2. A Sportorvosi Engedély 6 hónapnál régebbi nem lehet.
5.

Határidők, időpontok

5.1. Nevezési határidő: 2014. szeptember 06. 24 óra.
5.2. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2014. szeptember 27. 24 óra.
5.3. Pótlólagos Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje (kivéve az Általános rész I. 8.6.
pont alapján az adott sportszervezetnél más korosztályba kérhető Versenyzési Engedély): 2015.
január 31. 24 óra.
6.

Költségek, díjak
 késedelmes nevezés büntetése (naponta):
 torna napjának és időpontjának módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 torna időpontjának (óra, perc) módosítása az eredeti naphoz képest
o 14 naptári nappal, vagy előtte:
o 9-13 naptári nappal előtte:
o 7-8 naptári nappal előtte:
o 7 naptári napon belül:
 óvási díj:
 fellebbezési díj:
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20.000,- Ft
2.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft
nem lehetséges
2.000,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
nem lehetséges
10.000,- Ft
15.000,- Ft

7. sz. melléklet
Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság és
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság (OGYB)
2014/2015. évi lebonyolítási rend




késedelmi eseti díj:
ki nem állás büntetése:

15.000,- Ft
30.000,- Ft/mérk.
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

7.

A bajnokság rendszere, lebonyolítása

7.1. Játékosok szerepeltetése
A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó).
7.1.1.

A versenyszám során minden csapat 6 tornán szerepel (+ az országos döntő). Ezen tornák
során minden helyezést el kell dönteni. A részletes lebonyolítást a nevezések számának
ismeretében az IUPB dolgozza ki a VB-vel együtt. A csoportok beosztásáráról az SZK és a
VB dönt az IUPB javaslata alapján.

7.1.2.
7.1.3.

Az országos döntő 6 csapatos.
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8. sz. melléklet
Országos Mini Kupa (OMK) Leány és Fiú
2015. évi versenykiírása
1.

A verseny célja

1.1. A mini röplabdázás szervezett körülmények
szabadidősport jelleggel, sportágfejlesztő céllal.

között

történő

országos

népszerűsítése

1.2. A legfiatalabb korosztály képzésének elősegítése, bevonása a sportágba, tehetséges játékosok
kiválasztása, az utánpótlás-nevelés feltérképezése.
1.3. Az országos győztesek és helyezettek megállapítása.
2.

A verseny rendezője

2.1. Az OMK az MRSZ hivatalos szabadidős versenye.
2.2. Lebonyolítója az MRSZ Elnöksége által megbízott VB.
2.3. A helyszíni lebonyolítást a VB által felkért, legalább háromtagú Versenybíróság végzi.
3.

Versenyszámok és korosztályok

3.1. LEÁNY SZUPERMINI Kupa és FIÚ SZUPERMINI Kupa, a 2004. január 1-jén és később született
játékosok részére.
3.2. LEÁNY KISMINI Kupa és FIÚ KISMINI Kupa, a 2003. január 1. és 2004. december 31. között
született játékosok részére.
3.3. LEÁNY MINI Kupa és FIÚ MINI Kupa, az 2002. január 1. és 2003. december 31. között született
játékosok részére.
4.

A verseny ideje és helye

4.1. Az OMK 2015 májusában az MRSZ rendezi meg.
Helyszín: később kerül kijelölésre
Fiú SZUPERMINI:
később kerül kijelölésre
Leány SZUPERMINI:
később kerül kijelölésre
Fiú-leány MINI:
később kerül kijelölésre
Fiú-leány KISMINI:
később kerül kijelölésre
5.

Nevezés

5.1. Az OMK döntőjén részt vehet minden sportegyesület, diáksport egyesület, iskolai sportkör,
minősítési osztályától, székhelyétől és az MRSZ-szel létesített tagsági viszonyától függetlenül,
amennyiben ezen versenykiírás feltételeit elfogadja.
5.2. A résztvevő szervezetek TÖBB csapatot is nevezhetnek, de amennyiben több osztályban kerül
lebonyolításra egy adott korosztály tornája, úgy a legmagasabb osztályba kizárólag EGY csapat
nevezhető. Ugyanakkor, nem kötelező a legmagasabb osztályba nevezni több csapat indítása
esetén sem.
• Nevezni a VB által megküldött nevezési lap hiánytalan kitöltésével, a nevezési díj
befizetésével és a Sport XXI Program vezetője által kiküldött regisztrációs adatlap minden
játékosra vonatkozó kitöltésével lehet.
• Nevezési határidő: később kerül kijelölésre
5.2.1.

A nevezést elektronikus úton a VB-nek kell elküldeni a következő email címre:
versenybizottsag@hunvolley.hu
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5.3. A nevezési díj nem számolható el a MOB Sport XXI programja felé egyesületi támogatásként. Az
OMK-val kapcsolatos egyéb egyesületi költségek (utazás, étkezés, szállás díj) elszámolhatók a
Sport XXI programban kapott támogatás terhére.
5.4. A nevezést követően a csapatok forgatókönyvet kapnak az Összesítő névsor nyomtatvánnyal
együtt, amelyet kitöltve, aláírva és lepecsételve (sportszervezet vezetője vagy igazgató, és orvos)
kell hozni a verseny napján. A forgatókönyv tartalmazza a lebonyolítás pontos rendjét, az
esetleges csoportbeosztást és a mérkőzések beosztását. A forgatókönyvet a csapatok legkésőbb
1 hónappal az esemény előtt megkapják.
5.5. Nevezési díj: 5000,- Forint/csapat
A nevezési díjat az MRSZ bankszámlájára történő átutalással (MKB Bank 10300002-1056490549020012) vagy a házipénztárba történő befizetéssel (munkanapokon 9-16 óra között) teheti meg
a sportszervezet.
Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg az MRSZ számlájára a nevezési határidőig, úgy
hiányosnak tekinthető a nevezés.
A nevezési határidőt követően beérkező nevezést nem áll módunkban elfogadni!
6.

Részvételi feltételek

6.1. LEÁNY SZUPERMINI és FIÚ SZUPERMINI versenyszámokban egy csapat mérkőzésenként
legkevesebb 4, legtöbb 6 játékosból állhat. LEÁNY KISMINI és FIÚ KISMINI versenyszámokban
egy csapat legkevesebb 6, legtöbb 10 játékosból állhat. LEÁNY MINI és FIÚ MINI
versenyszámokban egy csapat legkevesebb 8, legtöbb 12 játékosból állhat.
6.1.1.

Egy játékos, egy korosztályban CSAK egy csapatban szerepelhet!

6.2. A csapatokban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akiket a szervezet vezetése által (SE
elnöke, iskola igazgatója stb.) hitelesített ÖSSZESÍTŐ NÉVSORON feltüntettek, és akiknek
azonosítása és születési időpontjának megállapítása sportolói igazolvánnyal, vagy fényképes
igazolvánnyal lehetséges, és megfelelnek az adott versenyszám korosztályának.
6.3. A játékjogosultság ellenőrzése a Versenybíróság feladata, amit a verseny előtt végez el.
6.4. A versenyen résztvevő játékosoknak sport-, vagy házi-, vagy iskolaorvosi engedéllyel kell
rendelkezni, amely 6 hónapnál régebbi nem lehet.
6.5. A mérkőzéseken a játékosok saját felelősségükre vesznek részt. Sérülésből fakadóan kártérítési
igény sem az MRSZ-szel, sem a torna helyszínével szemben nem érvényesíthető.
7.

Lebonyolítási rend

7.1. Ha egy versenyszámban hét, vagy kevesebb csapat indul el, úgy a versenyt egyfordulós,
körmérkőzéses rendszerben rendezik. Ha egy versenyszámban nyolc, vagy több csapat indul,
akkor 3-4 résztvevős csoportokat alakítanak ki, ahol egyfordulós körmérkőzést játszanak a
csapatok, majd rájátszásra kerül sor vagy csoportokra bontva, vagy kieséses rendszerben. Ha
egy versenyszámban 16 csapatnál több indul el, a lebonyolító I. és II. osztályú csoportba sorolja a
csapatokat, az IUPB-nek iránymutatása alapján. A két csoport külön versenyszámnak minősül. A
csoportba sorolásról a csapatok a lebonyolítási rendben kapnak tájékoztatást.
7.1.1.

A szupermini versenyszámban 32-nél több csapat esetén a Versenybíróság fenn tartja
magának a jogot a lebonyolítási rend megváltoztatására.

7.2. Az egyes versenyszámokban minden helyezést el kell dönteni.
8.

Mindhárom korosztályra vonatkozó szabályok

8.1. Kötelező forgás - szabály
A mérkőzés során a nyitó CSAPATNAK két esetben kötelező forognia:
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•
•

normál esetben, tehát a nyitás jogának megszerzésekor,
amennyiben a nyitó csapat egy állásrendben egymás után három szervát végrehajt, és a
harmadik nyitás után a pontot szintén a nyitó csapat nyeri.

8.2. Hálóérintés és átlépés szabálya.
A játékos hibát követ el, ha a hálót teljes terjedelmében vagy az antennát megérinti a labda
megjátszása közben, vagy a hálóérintéssel befolyásolja a játékot. Ha a háló vagy antenna
érintését nem a labda megjátszása közben követi el a játékos, úgy nincs hiba.
A háló alatt át lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve, hogy ezzel a játékos nem akadályozza az
ellenfél játékát. A középvonal feletti ellenmezőbe hatoláskor a lábak járófelülete és a kezek
érinthetik az ellenmezőt, ha ezek egy kis része még érinti a középvonalat, vagy fölötte vannak, a
test bármely más része nem érintheti az ellenmezőt.
8.3. A mérkőzéseken nem szerepeltethető LIBERÓ játékos.
9.

A LEÁNY MINI és FIÚ MINI versenyszámok speciális versenyszabályai

9.1. A játékosok száma, csere szabály
Ebben a korosztályban játék közben 4 főnek kell tartózkodnia a pályán, s játszmánként 4
cserelehetőség van. A mérkőzés első játszmájában pályára lépő (kezdő vagy csere) játékos a
mérkőzés második játszmájában nem szerepelhet. A mérkőzés harmadik játszmájában bárki
szerepelhet. Az első játszmában szerepeltetett játékosokat (kezdő és csere) a jegyzőkönyvben a
játszma végén jelölni kell. A játékosok első és második játszmában történő összeállítása
mérkőzésenként változhat.
9.2. Kötelező helytartás szabály
Egy adott csapat a nyitás jogának megszerzését követően következő állásrendbe forog, majd a
nyitóérintés végrehajtását követően kötelezően tartja a kialakult állásrendet (helytartást). Az első
középső, helytartásilag 3-as helyre forgó játékos minősül feladónak. Tilos a szándékos
helycsere, a helytartás szándékos megváltoztatása, megszegése. Abban az esetben, amikor az
adott labdamenet alatt, a mezőnyvédekezés (ütések, ejtések védése) közben a játékosok a labda
szabályos megjátszására tett kísérletének végrehajtásakor sértik meg a helytartás e szabályát,
szankció nem róható ki.
Amennyiben egy adott labdamenet során nem a nyitóérintés pillanatában az első középső,
helytartásilag 3-as helyen álló játékos adja fel a labdát, vagy annak megjátszása során, a kialakult
játékhelyzet lehetetlenné teszi a helytartás megtartását, a játék folytatható, de az így megjátszott
labdán ütés (ha a labda teljes terjedelmével a szintszalag felett van) nem hajtható végre CSAK
az 1-es helyen lévő játékos részéről a támadó vonal mögül. Ütésnek számít minden, nem
ujjheggyel vagy alkarral történő labdamegjátszás. A 3-as helyen álló játékos átteheti a labdát
második érintésre.
1. ábra – Mini állásrend

9.3. Hátsó sorköteles játékos támadása
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A hátsó középső, helytartásilag 1-es helyen álló nyitó játékos minősül egyedül hátsó sorköteles
játékosnak. Hátsó sorköteles játékosként a támadó vonalon belülről nem hajthat végre támadó
érintést, amikor a labda teljes terjedelmével a szintszalag fölött van. A támadóvonal a
középvonaltól 2,5 méterre helyezkedik el.
9.4. A LEÁNY ÉS FIÚ MINI korosztályban a játékpálya négyszög alakú 14x7 méteres terület, amelyet
a középvonal tengelye két egyenlő 7x7 méteres térfélre oszt. A támadóvonal a középvonal
tengelyétől 2,5 méterre helyezkedik el.
9.5. A háló mérete a FIÚ MINI korosztályban 215 cm, a LEÁNY MINI korosztályban 210 cm.
10. LEÁNY KISMINI és FIÚ KISMINI versenyszámok speciális versenyszabályai.
10.1. A játékosok száma, csere-szabály
Ebben a korosztályban játék közben 3 főnek kell tartózkodnia a pályán, 3:3 elleni játék folyik.
A mérkőzés során VÉGIG kötelező cserével (a szuperminihez hasonlóan) kell játszani, oly
módon, hogy a nyitás jogát megszerző csapat nyitásra soron következő játékosa hajtja végre a
nyitást, míg az előző nyitást végző játékos lemegy a pályáról és helyette beáll a soron következő
aktív játékos. A csapatoknak kötelező a mérkőzés kezdetén a jegyzőkönyvben rögzíteni a
játékosok számát (6-10 játékos), a játszmák előtt a 3, vagy 4, vagy 5 aktív játékost és a
nyitássorrendet (az adott szettet az 1-es, 2-es és 3-as helyre beírt játékosok kezdik), ettől eltérni a
játszmán belül nem lehet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az forgásrendi hibának minősül, s
az ellenfél kapja a nyitás jogát, s a vele járó egy pontot. A vétkes csapat elveszti azon pontjait,
amelyet a hibás állásrend során szerzett.
Aki nem játszott az első játszmában, azoknak a játékosoknak KÖTELEZŐ játszani a második
játszmában.
A döntő játszmában (1:1 esetén) 5 játékossal kell játszania mindkét csapatnak.
10.2. Forgatás – szabály
A csapatoknak a játszma előtt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben a nyitást elvégző játékosok
sorrendjét, amelyen változtatni egy játszmában legfeljebb kétszer lehet, az alábbiak szerint:
• csak a nyitásra nem következő (fogadó) csapat számára lehetséges játszmánként legfeljebb
KÉT forgatás;
• ekkor a csapat EGYET tovább forog az előre meghatározott sorrend szerint. (Így egy játékos
kimarad a nyitásból, amit a jegyzőkönyvben jelölni kell.)
• két forgatás között kell, hogy legyen egy befejezett labdamenet (nem lehet egymás után
kérni);
• az edzőnek kell kérnie, a pont elvesztése után a lehető leghamarabb, a "csere" karjellel;
A kötelező cseréken kívül, további cserelehetőség NINCS a játszmában.
10.3. Kötelező helytartás – szabály
Egy adott csapat a nyitás jogának megszerzését követően következő állásrendbe forog, majd a
nyitóérintés végrehajtását követően kötelezően tartja a kialakult állásrendet (helytartást). A
középső, helytartásilag KETTES helyre forgó játékos minősül feladónak. Ütő mozdulattal CSAK a
2-es helyen lévő játékos által feladott labdát szabad megütni, ha labda teljes terjedelmével a
szintszalag felett van. Tilos a szándékos helycsere, a helytartás szándékos megváltoztatása,
megszegése. Abban az esetben, amikor az adott labdamenet alatt, a mezőnyvédekezés (ütések,
ejtések védése) közben a játékosok a labda szabályos megjátszására tett kísérletének
végrehajtásakor sértik meg a helytartás e szabályát, szankció nem róható ki. Ismétlődő
szándékos helycserénél (befutó feladó) labdamenet vesztéssel büntethető a vétkes csapat.
2. ábra – Kismini állásrend
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10.4.
•
•

Érintés - szabályok:
Az egyes labdameneteket kizárólag alsó egyenes nyitással lehet megkezdeni.
Az ütőmozdulattal történő támadás befejezés ENGEDÉLYEZETT.

10.5. A LEÁNY ÉS FIÚ KISMINI korosztályokban a játékpálya négyszög alakú 12x6 méteres terület,
amelyet a középvonal tengelye két egyenlő 6x6 méteres térfélre oszt. Támadó vonal nincs.
10.6.

A háló magassága 210 cm.

11. LEÁNY SZUPERMINI és FIÚ SZUPERMINI versenyszámok speciális versenyszabályai.
11.1. A játékosok száma, kötelező csere szabály
Ebben a korosztályban játék közben 2 főnek kell tartózkodnia a pályán, 2:2 elleni játék folyik. A
mérkőzés során VÉGIG kötelező cserével kell játszani, oly módon, hogy a nyitás jogát megszerző
csapat nyitásra soron következő (pályán lévő) játékosa hajtja végre a nyitást, míg a másik játékos
kötelező cserét hajt végre a soron következő játékossal. A csapatoknak kötelező a mérkőzés
kezdetén a jegyzőkönyvben rögzíteni a játékosok számát (4-6 játékos) és a nyitássorrendet (az
adott szettet az 1-es és a 2-es helyre beírt játékosok kezdik), ettől eltérni nem lehet (kivéve: lásd
8.2.) Amennyiben ez mégis megtörténik, az forgásrendi hibának minősül, s az ellenfél kapja a
nyitás jogát, s a vele járó egy pontot. A vétkes csapat elveszti azon pontjait, amelyet a hibás
állásrend során szerzett.
3. ábra – Szupermini állásrend
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11.2. Forgatás – szabály
A csapatoknak a játszma előtt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben a nyitást elvégző játékosok
sorrendjét, amelyen változtatni egy játszmában legfeljebb kétszer lehet, az alábbiak szerint:
• csak a nyitásra nem következő (fogadó) csapat számára lehetséges játszmánként legfeljebb
KÉT forgatás;
• ekkor a csapat EGYET tovább forog az előre meghatározott sorrend szerint. (Így egy játékos
kimarad a nyitásból, amit a jegyzőkönyvben jelölni kell.)
• két forgatás között kell, hogy legyen egy befejezett labdamenet (nem lehet egymás után
kérni);
• az edzőnek kell kérnie, a pont elvesztése után a lehető leghamarabb, a "csere" karjellel;
A kötelező cseréken kívül, további cserelehetőség NINCS a játszmában.
11.3.
•
•

Érintés - szabályok:
Az egyes labdameneteket kizárólag alsó egyenes nyitással lehet megkezdeni.
• A labdamenetek közben alkar-, kosárérintéssel, illetve egykezes mentések által lehetséges a
labda átjuttatása az ellentérfélbe. Az ütőmozdulattal történő támadás befejezés TILOS!

11.4. A LEÁNY ÉS FIÚ SZUPERMINI korosztályokban a játékpálya négyszög alakú 10x5 méteres
terület, amelyet a képvonal tengelye két egyenlő 5x5 méteres térfélre osztja. Támadó vonal nincs.
11.5.

A háló magassága 210 cm.

12. Eredményszámítás rendje
12.1.

Játszmaarány, pontszámítás

12.1.1. A mérkőzések LEÁNY MINI, KISMINI és FIÚ MINI, KISMINI korosztályban KÉT NYERT
játszmából állnak. Az eredmény tehát 2:0, vagy 2:1 lehet. A játszmák 25 pontig tartanak. Ha
két játszma után a mérkőzés 1:1-re áll, a harmadik esetében a döntő játszma szabályait KELL
alkalmazni, azaz a játszmát sorsolás előzi meg, illetve ha az egyik csapat eléri a 13. pontot,
térfélcserére kerül sor. A döntő játszma is 25 pontig tart.
12.1.2. A mérkőzések LEÁNY SZUPERMINI és FIÚ SZUPERMINI korosztályban HÁROM NYERT
játszmából állnak. Egy játszma 15 pontig tart. Az esetleges 5. játszma 11 pontig tart, sorsolás
előzi meg és a 6. pont megszerzése után térfélcsere következik, a pillanatnyi állásrend
megtartásával.
12.2. A mérkőzés győztese 2, a vesztese 1 bajnoki pontot kap, a ki nem állónak tekintett csapat
nem kap pontot.
12.3. Körmérkőzés esetén a szerzett bajnoki pontok száma határozza meg a sorrendet.
Pontegyenlőség esetén az összes mérkőzésen nyert és vesztett játszmák arányát, újabb
egyenlőség esetén a mérkőzéseken nyert és vesztett pontok arányát kell figyelembe venni.
Amennyiben ez is megegyezik, akkor az egymás elleni eredmény dönt.
12.4. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés kezdetekor egyáltalán nem,
vagy kevesebb, mint 8 (LEÁNY MINI és FIÚ MINI korosztályban), 6 (LEÁNY KISMINI és FIÚ
KISMINI korosztályban), illetve 4 (LEÁNY SZUPERMINI és FIÚ SZUPERMINI korosztályban)
játékra jogosult játékossal jelenik meg. Ha a csapatot valamelyik mérkőzésre vonatkozóan ki nem
állónak kell tekinteni, a kiírt mérkőzést a játékvezető nem vezeti le. A ki nem álló csapat nem kap
bajnoki pontot és a mérkőzést MINI és KISMINI korosztály esetén 2:0 (50:0) eredménnyel,
SZUPERMINI korosztály esetén 3:0 (45:0) a szabályosan leigazolt csapat javára kell írni.
Ismétlődés esetén a vétkes csapatot a Versenybíróság törli, és eredményeit megsemmisíti.
13. Óvás és fellebbezés
13.1. Óvni a mérkőzés befejezésétől számított 30 percen belül, írásban lehet, amelyet a
Versenybírósághoz kell benyújtani az óvási díj egyidejű befizetésével. Az óvási díj: 5.000.- Ft.
13.2.

A hivatalosan benyújtott óvást a Versenybíróság köteles két órán belül érdemben elbírálni.
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13.3. Az óvás tárgyában hozott határozattal szemben az érintett csapatok fellebbezést nyújthatnak
be a VB-nél az óvásra vonatkozó szabályok szerint. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya az
óvás tárgyában.
14. Díjazás
14.1. A versenyszámok I-III. helyezett csapatok arany-, ezüst-, bronzérem díjazásban részesülnek.
Ha több osztályban kerül lebonyolításra egy korosztály, akkor az külön versenyszámnak minősül.
14.2.

Az egyes versenyszámok győztes csapatai kupát nyernek.

14.3.

Valamennyi résztvevő csapat oklevelet kap emlékül.

14.4.

Különdíjak adományozására a VB felajánlásokat vár.

15. 15. Egyéb rendelkezések
15.1. A mérkőzéseket ezen versenykiírásban szabályozottak szerint és egyebekben az FIVB játékés versenyszabályai szerint kell játszani.
15.2. A mérkőzésekre vizsgázott játékvezetőket a Versenybíróság biztosít, egy mérkőzésen 1
játékvezető közreműködik. A jegyzőkönyvvezetőt a Versenybíróság biztosítja.
15.3.

A mérkőzések jegyzőkönyveit a Versenybíróság biztosítja.

15.4. A mérkőzéseket GALA BV5591S típusú labdával kell játszani, amelyet az MRSZ biztosít,
amennyiben a csapatok nem rendelkeznek ilyen típusú labdával.
15.5.

A csapatoknak egységes, számmal ellátott felszerelésben kell a mérkőzéseken szerepelni.

15.6. A mérkőzéseken az edzői jogokat az a személy gyakorolhatja, aki a jegyzőkönyvön a
játékosok adatait rögzítő rovatokat, aláírásával hitelesítette.
15.7. A kizárt csapattag a szankciót követő mérkőzésen nem szerepelhet, az esetleges további
szankcióját a Versenybíróság szabja ki.
15.8. 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 a szervezetnek meg kell téríteni.
15.9.

A versenykiírásban nem rögzített minden vitás kérdésben a Versenybíróság hoz döntést.

háló magasság
létszám
játékrendszer
mérkőzés hossza
döntő szett
cserék

térfélmérete
helytartás
nyitás megkötés
érintés megkötés

Áttekintő táblázat
Mini
Kismini
210 leány- 215 fiú
210
8-12
6-10
4:4
3:3
2 NYERT játszma
2 NYERT játszma
(25 pontig)
(25 pontig)
25 pontig
25 pontig
13. pontnál térfélcsere 13. pontnál térfélcsere
első szett- második 3-4-5 játékos forog
szett
nem
lehet játszmánként,
ugyanaz
mindenkinek pályára
kell lépnie
7x7
6x6
kötelező
kötelező
nincs
alsó
nincs
nincs
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Szupermini
210
4-6
2:2
3 NYERT játszma
(15 pontig)
11 pontig
6. pontnál térfélcsere
mindenki
forog
folyamatosan

5x5
nincs
alsó
ütő mozdulat tilos
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9. sz. melléklet
Szövetségi ellenőr
1.

A szövetségi ellenőr személye:

A szövetségi ellenőr a VB által kinevezett hivatalos személy, akit az MRSZ által rendezett bajnoki,
illetve kupa mérkőzések ellenőrzésére a VB küld ki. A szövetségi ellenőröknek a VB vezetője által
aláírt és bélyegzővel ellátott, vagy elektronikus úton küldött hivatalos küldéssel kell rendelkeznie,
melyet a csapatok kérésére be kell mutatni, vagy a mérkőzést követő 2 munkanapon belül igazolni.
A szövetségi ellenőrt a csapatok kötelesek elfogadni. Tevékenységéért a játékvezetői, versenybírói,
szövetségi ellenőri költségtérítés szerinti díjazás, valamint az érvényben lévő jogszabályok szerinti
utazási költségtérítés illeti meg, amit a pályaválasztó, vagy központi rendezés esetén a rendező, vagy
az ellenőrt kérő sportszervezet köteles viselni.
A szövetségi ellenőr nem lehet olyan személy, akinek érdekeltségi viszonya áll fenn bármelyik, az
adott mérkőzésen szereplő sportszervezetnél.
2.

A szövetségi ellenőr feladata, hatásköre:

2.1. A mérkőzés előtt 60 perccel, a mérkőzés alatt és a mérkőzés után a játékcsarnokon belül és
annak közvetlen környékén történtek ellenőrzése.
2.2. Elvégzi a mérkőzés előtt a játékosok versenyzési engedélyének, a mérkőzésen edzői,
másodedzői funkciót betöltő személyek edzői és a jegyzőkönyvvezetők jegyzőkönyvvezetői
licencének ellenőrzését, továbbá az orvos illetve gyúró igazolványainak ellenőrzését. Bármely
dokumentummal kapcsolatos hiányosság esetén megteszi a Versenykiírásban rögzített
intézkedéseket.
2.3. A mérkőzés közben a szövetségi ellenőr azonnal köteles tájékoztatni a játékvezetőket a nézők,
illetve a cserepadon ülők részéről tapasztalt meg nem engedett viselkedésről, ha az elkerülte a
játékvezetők figyelmét, akiknek a következő holtidőben meg kell állítani a játékot.
A szövetségi ellenőr intézkedik a viselkedés megszüntetéséről.
2.4. A mérkőzést követően kitölti az erre a célra rendszeresített eredményközlő lapot és gondoskodik
arról, hogy az a Versenykiírás előírásai szerinti határidőig a VB-hez eljusson.
2.5. Részt vesz a mérkőzéssel kapcsolatosan végzendő dopping ellenőrzésre kötelezett játékosok
kiválasztásában.
2.6. Ellenőrzi valamennyi mérkőzés-rendezéssel kapcsolatos feltétel teljesítését vagy hiányát, ezeket
ellenőri lapon rögzíti, majd a mérkőzés után erről tájékoztatja a rendező csapat hivatalos
képviselőjét. Az ellenőri lapot a mérkőzés jegyzőkönyvével együtt a mérkőzést követő első
munkanapon személyesen beviszi a VB-hez.
A szövetségi ellenőr eljárása szempontjából hiányosságok, sportszerűtlenségek és botrányos
viselkedések különösen a következők, melyeket jelentésében rögzítenie kell:
 a kifutó terület hiánya, vagy a teremmel kapcsolatos egyéb észrevételek,
 a hiányzó technikai felszerelések, melyeket az MRSZ érvényben lévő Versenykiírása és a
Röplabdázás Szabálykönyve előír,
 mérkőzés közbeni pályára dobálás, a játék késleltetése, megállítása,
 köpködés, trágár szavalókórus,
 a cserepadon ülő hivatalos személyek viselkedése, megjelenése,
 a hivatalos személyek mozgásszabadságának korlátozása,
 hivatalos személyek és járműveiknek veszélyeztetése, bántalmazása, megrongálása.
2.7. Egyéb feladatok:
 reklámok elhelyezésének ellenőrzése,
 nem sportpályára való transzparensek, feliratok ellenőrzése,
 vitás esetekben a játékvezető egyértelmű és korrekt tájékoztatása,
 a játékvezetőkkel, a rendezőkkel, a vezetőkkel, edzőkkel, játékosokkal való megfelelő
magatartás ellenőrzése,
 a JT felkérésére a játékvezetők tevékenységének minősítése.
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10. sz. melléklet
A mérkőzések előtti, alatti és utáni protokoll
1.

A mérkőzés előtt
16 perccel a kezdés előtt
JÁTÉKVEZETŐK:
Ellenőrzik a háló magasságát és feszességét, valamint az antenna és az oldalszalagok
elhelyezését.
15 perccel a kezdés előtt: SORSOLÁS
JÁTÉKVEZETŐK:
A játékvezetők a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek a sorsolás lebonyolítására. A sorsolás
után az I. játékvezető közli a sorsolás eredményét a jegyzőkönyvvezetővel.
CSAPATOK:
A csapatkapitányok a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek a sorsolás lebonyolítására. A
sorsolás után a csapatkapitányok és az edzők aláírják a jegyzőkönyvet.
14 perccel a kezdés előtt: BEMELEGÍTÉS
JÁTÉKVEZETŐK:
Az I. játékvezető jelt ad a hivatalos bemelegítés megkezdésére, amely legalább 5-5 perc
csapatonként, vagy együtt 10 perc a hálónál. A játékvezetők ellenőrzik a labdákat, a számozott
cseretáblákat és minden, a játékhoz szükséges felszerelést, valamint azok tartalékát. A
játékvezetők megadják a szükséges instrukciókat a vonalbíróknak, labdaszedőknek,
pályatörlőknek, stb. A bemelegítés vége előtt a II. játékvezető összeszedi az állásrendi űrlapokat
(Szövetségi ellenőr esetén 2-2 példányt) és átadja a jegyzőkönyvvezetőnek.
CSAPATOK:
Mindkét csapat megkezdi a melegítést a hálónál.
BEMONDÓ:
Bemutatja mindkét csapat valamennyi játékosát és a csapatok hivatalos személyeit.
4 perccel a kezdés előtt: A BEMELEGÍTÉS VÉGE
JÁTÉKVEZETŐK:
Az első játékvezető síppal jelzi a bemelegítés végét. Szövetségi ellenőr jelenléte esetén
engedélyt kérnek tőle a mérkőzés megkezdésére.
CSAPATOK:
Az I. játékvezető sípjelére befejezik a bemelegítést és azonnal a kispadjukhoz mennek. Ha a
játékosok mezt cserélnek, akkor azt az öltözőben tehetik meg, majd késedelem nélkül vissza kell
térniük. Minden játékos a mérkőzésen használt mezt kell viselje a bemutatkozás során.
3 perccel a kezdés előtt: A MÉRKŐZÉS BEJELENTÉSE
JÁTÉKVEZETŐK:
A két játékvezető és a vonalbírók felállnak a pálya közepén, a hálóhoz minél közelebb és arra
merőlegesen, szembefordulva a fő TV-kamerával és a jegyzőkönyvvezetői asztallal.
CSAPATOK:
Az I. játékvezető sípjelére a két csapat 14-14 játékosa saját térfele közepén felsorakozik az
oldalvonalakkal párhuzamosan, szembefordulva a fő TV-kamerával és a jegyzőkönyvvezetői
asztallal. Miután a bemondó bejelentette a mérkőzést, az I. játékvezető sípjelére a csapatok a
hálónál üdvözlik egymást, majd saját cserepadjukhoz mennek. A csapatok hivatalos személyei, a
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kezdőjátékosok és a Libero leülnek a cserepadra, a cserejátékosok a bemelegítő zónába
mennek.
2,5 perccel a kezdés előtt: BEMUTATÁS
JÁTÉKVEZETŐK:
A két játékvezető és a vonalbírók a pálya közepére mennek, a hálóhoz minél közelebb és arra
merőlegesen, szembefordulva a fő TV-kamerával és a jegyzőkönyvvezetői asztallal. Miután
egyenként bemutatták őket, a játékvezetők a saját helyükre mennek. A kezdőjátékosok
bemutatását követően a II. játékvezető 1-1 labdát gurít a labdaszedőknek, ellenőrzi a játékosok
állásrendjét, azaz, hogy az állásrendi lapnak megfelelően vannak-e a pályán. Ezután ellenőrzi,
hogy a jegyzőkönyvvezető készen áll a mérkőzés megkezdésére, majd a nyitójátékosnak
odagurítja a labdát.
CSAPATOK:
Amikor a bemondó egyenként szólítja a kezdőjátékosokat, valamint a Liberot, azok a cserepadról
a közönséget integetéssel üdvözölve a pályára szaladnak. Először a nyitó csapat, majd a fogadó
csapat játékosai kerülnek sorra. Az edzők és másodedzők a cserepadról felállva üdvözlik a
közönséget. A cserejátékosokat majd első pályára lépésük alkalmával mutatja be a bemondó.
BEMONDÓ:
Egyenként bemutatja a játékvezetőket, majd egyenként név és szám szerint bemutatja a
kezdőjátékosokat, a Liberót, az edzőket és a másodedzőket. Először a nyitó csapat játékosait kell
bemutatni a mezszám emelkedő sorrendje szerint, majd a fogadó csapat játékosait a mezszám
emelkedő sorrendje szerint.
0. perc: KEZDÉS
A II. játékvezető jelzi az I. játékvezető felé, hogy a csapatok játékra készen állnak, ez utóbbi
sípjelével engedélyt ad a játszma első nyitására.
2.

A mérkőzés alatt
JÁTSZMÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK (23.1. szabály)
CSAPATOK:
Minden játszma végén a 6-6 játékos feláll saját alapvonalán. Az I. játékvezető jelzésére pályát
cserélnek úgy, hogy amint a játékosok elhagyják a hálótartó oszlopokat, közvetlenül a
kispadjukhoz mennek.
2,5 perc: A II. játékvezető sípol
JÁTÉKVEZETŐK:
A II. játékvezető minden játszma előtt ellenőrzi a kezdőcsapatok állásrendjét. A nyitó játékosnak a
labdaszedő adja majd a labdát.
CSAPATOK:
A II. játékvezető jelzésére a kezdőcsapatok közvetlenül a pályára mennek.
3 perc: Az I. játékvezető sípjellel engedélyt ad a nyitásra
Döntő játszma előtti szünet
JÁTÉKVEZETŐK:
A jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek sorsolásra.
CSAPATOK:
A döntő játszmát megelőző játszma végén a 6-6 játékos feláll saját alapvonalán. Az I. játékvezető
jelzésére közvetlenül a kispadjukhoz mennek. A csapatkapitányok a jegyzőkönyvvezetői
asztalhoz mennek sorsolásra.
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2,5 perc: A II. játékvezető sípol
JÁTÉKVEZETŐK:
A II. játékvezető ellenőrzi a kezdőcsapatok állásrendjét, azután odagurítja a labdát a
nyitójátékosnak.
CSAPATOK:
A II. játékvezető jelzésére a kezdőcsapatok közvetlenül a pályára mennek.
3 perc: Az I. játékvezető sípjellel engedélyt ad a nyitásra
3.

A mérkőzés után
JÁTÉKVEZETŐK:
Mindketten az I. játékvezető felőli oldalvonalon felállnak és az üdvözlés után az adminisztrációs
feladatok ellátásra a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek.
CSAPATOK:
A játék végén a mérkőzést befejező játékosok felállnak saját alapvonalukon. Az I. játékvezető
sípjelére a két csapat a hálónál üdvözli egymást, elhagyják a pályát és a cserepadjukhoz mennek.
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Hirdetési és reklámszabályzat a Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály és a Magyar Kupa
mérkőzéseken
Hirdetések és reklámfeliratok elhelyezésének lehetőségei:
1.

Technikai felszerelés és játéktér:

1.1. A háló és hálótartó oszlop
A gyártó neve, védjegye vagy jele (logó), illetve más hirdetési anyag elhelyezése engedélyezett
(az MRSZ-szel egyeztetve).
1.2. Eredményjelzők
Az eredményjelzőkön (elektromos és manuális) a reklámozás megengedett, feltéve, hogy a tábla
működését és az információk leolvasását nem akadályozza.
1.3. Játéktér (pálya-kifutó)
1.3.1.

A talajon az alap és az oldalvonalon belül reklámfelirat felfestése, ragasztása megengedett,
azzal a kitétellel, hogy a pálya szabály szerinti vonalazása nincs megszakítva, folyamatos, jól
látható.

1.3.2.

A pálya határvonalaitól az álló reklámoknak min. 3 m-re (oldalvonaltól) ill. 5 m-re (az
alapvonaltól) kell lenniük. Az MRSZ reklám kötelezettségeinek teljesítésére a pálya körül min.
3 db 3,4 x 1 m-es területet kell biztosítani, melyen molinók elhelyezésére van lehetőség.

1.3.3.

Ha álló tábla kihelyezésére nincs lehetőség objektív okok miatt, úgy a kifutó körüli
legközelebbi reklámelhelyezésre alkalmas helyen kell biztosítani területet az MRSZ részére.

1.3.4.

Ha a Rendezőnek nincs technikai felszerelése a reklámok kihelyezésére, akkor azt az MRSZ
biztosítja.

1.3.5.

Abban az esetben, ha az MRSZ nem kíván élni a reklámkihelyezéssel, úgy erről a mérkőzés
előtt 72 órával értesíti a Rendezőt.

2.

Ruházat:
A versenyruházatnak meg kell felelnie a röplabdázás hivatalos Játékszabályzatában foglaltaknak.

2.1. Játékosok
2.1.1.

Mez




Reklám a mez mellső és a hátsó részén, valamint a karon megengedett és a játékos
számától legalább 5 cm-re kell lennie.
Az egyesületi jelvényt, jelképet vagy a klub nevét lehet viselni.
A játékos neve csak egy sorosan a mez hátára lehet írva, minimum 4 cm magas és
0,5 cm széles vonal vastagságú betűkből állhat.

2.1.2.

Nadrág, short
 Reklámfelirat elhelyezése megengedett, de figyelembe kell venni a 3. pont
rendelkezéseit.

2.1.3.

Bemelegítő mez és melegítő ruha
 Reklámfelirat elhelyezése megengedett, de figyelembe kell venni a 3. pont
rendelkezéseit.

2.1.4.

Cipők


2.1.5.

Nincs megkötés.

Egyéb felszerelés
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Fejpánt, térdvédő zokni, stb. a gyártó logóján vagy feliratán kívül egyéb
reklámmegjelenés tilos.

2.2. Technikai személyzet (labdaszedők, pályatörlők)
A mezreklámok a helyi Rendező részéről szabadon értékesíthetők, de a ruházatnak
mérkőzésenként egységes megjelenést kell biztosítani.
3.

Egyéb rendelkezések

3.1. A hatályos törvények rendelkezései szerint tiltott termékek, valamint az érvényben lévő NOB
listán szereplő tiltott gyógyszerészeti termékek hirdetése, reklámozása tilos.
3.2. A Rendezőnek biztosítania kell a jelen szabályzat maradéktalan betartását a rendezvények
helyszínein.
3.3. A szabályzat betartásának ellenőrzését az MRSZ megbízottja útján végzi, a szabályzatban
foglaltak megsértését a helyszínen dokumentálja. (Jegyzőkönyv, foto, video - TV felvétel, stb.)
4.

Média

Az MRSZ, törvény általi felhatalmazással jogosult, hogy szerződéseket írjon alá a magyar
közszolgálati, országos sugárzású és nemzetközi TV társaságokkal, valamint reklámügynökségekkel.
Az MRSZ - TV társaságok közötti szerződésekben foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
5.

Szankciók

A Hirdetési és reklámszabályzat ellen vétő Rendező és/vagy csapat első alkalommal 10.000,- Ft,
második alkalommal 50.000,- Ft, harmadik, illetve további alkalommal 100-100.000,- Ft büntetést
köteles fizetni az MRSZ részére, továbbá a szabályzat megsértéséből eredő károkat is köteles
megtéríteni. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A büntetés mértékét és az erről szóló határozatot I. fokon a JFB hozza, fellebbezés esetén a
fellebbezést az MRSZ Elnöksége bírálja el. A fellebbezési díj mértéke a versenykiírás szerint.
A jogerős határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a büntetést be kell fizetni. Meg nem
fizetés esetén az MRSZ egyéb vonatkozó szabályzataiban foglaltak az irányadóak. Az MRSZ a
büntetésekből befolyó pénzt csak az utánpótlás nevelésre fordíthatja.
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Versenyzési Engedély
1.

Az MRSZ Versenykiírásában meghatározott bajnoki osztályban illetve kupákban szereplő
sportolók részére bajnoki évenként Versenyzési Engedélyt kell kérni az MRSZ VB-től. A sportoló
a Versenyzési Engedély iránti kérelmét a sportszervezeten keresztül nyújtja be a szakszövetség
részére.

2.

A Versenyzési Engedélyt az érvényben levő MRSZ Versenykiírásban meghatározott határidőig,
sportszervezetenként, nemenként és bajnoki osztályonként listába foglalva, a Versenyzési
Engedélyt Kérő Lapon kell kérelmezni és a VB-hez az igazolványokkal együtt benyújtani. A listán
csak olyan sportolók szerepeltethetők, akik a sportszervezet nyilvántartásba vett sportolói. A
Versenyzési Engedély Kérő Lapon fel kell tüntetni a sportolókkal kötött sportszerződések
érvényességének kezdetét és végét. A Versenyzési Engedélyt Kérő Lap az MRSZ honlapjáról
tölthető le (www.hunvolley.hu).

3.

A Versenyzési Engedély iránti kérelmet a VB a kérelem benyújtásától számított 8 naptári napon
belül köteles elbírálni és a Versenyzési Engedélyeket kiadni. Ha a Versenyzési Engedély Kérő
Lapot hiányosnak találta, azt 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra visszaküldi. Amennyiben a
Versenyzési Engedély Kérő Lap az előírásoknak megfelel, a Versenyzési Engedélyeket az
igazolványokkal együtt a sportszervezetek átvehetik az MRSZ Irodában.

4.

A kiállított Versenyzési Engedélyek ellenőrzése minden esetben a Versenyzési Engedélyt kérő
sportszervezetek felelőssége. Bármilyen elkészített Versenyzési Engedéllyel kapcsolatos
észrevétel kizárólag az átvételkor tehető meg. Az átvétellel a sportszervezet elismeri, hogy az
átvett Versenyzési Engedélyek és az átvett Sportolói Igazolványok a sportszervezet kérésének és
a szabályoknak megfelelő módon, illetve a sportszervezet kérésének és a szabályoknak
megfelelő kategóriában lettek kiállítva.

5.

A hivatásos sportolói versenyengedélyt a MRSZ a külön jogszabályban meghatározott feltételek
megléte esetén adja ki. Az a hivatásos sportoló, aki hivatásos versenyzési engedéllyel
rendelkezik, ugyanazon sportág belföldi amatőr versenyrendszerében nem vehet részt.

6.

Pótlólagos Versenyzési Engedélyt az érvényes MRSZ Versenykiírásban meghatározottak szerint
lehet kérni a 2. pontban meghatározott nyomtatványon.

7.

A Versenyzési Engedély csak a Sportolói Igazolvánnyal együtt érvényes.

8.

A Versenyzési Engedély érvényét veszíti:
 a sportoló átigazolásával,
 a Versenyzési Engedély felfüggesztésével, a felfüggesztés időtartamára,
 ha a sportolót sporttevékenységétől jogerősen eltiltották, az eltiltás időtartamára,
 ha a nyilvántartásba vétel után kiderül, hogy a sportolót már korábban is
nyilvántartásba vették,
 a bajnoki év befejezésével.

9.

Nem magyar állampolgárságú sportoló Versenyzési Engedélye csak akkor adható ki, ha az
átigazolás az FIVB szabályzatnak is megfelelt, ill. az FIVB az átgazolási számot az MRSZ-nek
kiadta.

10. A Versenyzési Engedély kiadását meg kell tagadni:
 ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik,
 ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri,
 ameddig a sportszervezet a Versenykiírásban meghatározott számú, utánpótlás korú
játékos részére nem kért Versenyzési Engedélyt,
 az eljárási díj befizetése igazolásának hiányában
 ha a sportoló igazolványának az érvényessége lejárt,
 nem magyar állampolgárságú sportoló esetén az FIVB az átigazoló számot az MRSZ-nek
nem adta ki.
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Jelen melléklet tartalmazza a bajnokságokba való nevezéssel, MRSZ tagsággal, Igazolványokkal,
Versenyzési Engedélyekkel, igazolással és átigazolással, játékjogokkal kapcsolatos díjakat, valamint
az ezekhez szükséges nyomtatványok árát. Nevezett összegek az MRSZ számlájára (MKB Bank
10300002-10564905-49020012), vagy az MRSZ pénztárába fizetendők.
1.

Tagdíj:
Az MRSZ tagnyilvántartásában és a röplabda bajnokságok valamelyikében
sportszervezetek fizetik:
 Éves tagdíj 5.000,- Ft/naptári év/sportszervezet (minden év 01.31-ig fizetendő)

nevezett

2.

Nevezési díjak:
 Nemzeti Bajnokság I. osztály
360.000,- Ft/bajnoki év/NB I csapat
 Nemzeti Bajnokság II. osztály
150.000,- Ft/bajnoki év/NB II csapat
 Utánpótlás bajnokságban/kupában induló csapat
20.000,- Ft/bajnoki év/csapat
(ide értve az Együttműködési megállapodás keretében induló utánpótlás csapatokat is)
 Magyar Kupában induló csapat
20.000,- Ft/bajnoki év/csapat

3.

Versenyzési engedélyekkel kapcsolatos díjak:
A sportszervezet által benyújtott, versenyzési engedély kiállítására vonatkozó eljárási díja:
 Magyar állampolgárságú sportolók
500,- Ft/bajnoki év/fő
 Nem magyar állampolgárságú sportolók (FIVB transzfer) esetén
(az előző bekezdésben szereplő díjakon felül):
80.000,- Ft/bajnoki év/fő

4.

Igazolási és átigazolási díjak:
Amatőr sportoló nyilvántartásba vételének, továbbá átigazolásának eljárási díja:
 18 év feletti sportoló esetén
3.000,- Ft/fő
 16-18 év közötti sportoló esetén
2000,- Ft/fő
 14-16 év alatti sportoló esetén
1.000,- Ft/fő
 14 év alatti sportoló esetén
500,- Ft/fő
 nem magyar állampolgárságú sportoló (FIVB transzfer) esetén
5.000,- Ft/fő
Hivatásos sportoló nyilvántartásba vételéért is a fenti eljárási díjak érvényesek. A díjtétel
megállapításánál a leigazolás időpontjáig betöltött életkor a mérvadó.

5.

A játékjoggal kapcsolatos díjak:
A játékjog használati jogát átruházó hivatásos sportoló, illetve sportszervezet a NYÁB
jóváhagyását követő 14 naptári napon belül köteles a következőkben ismertetett eljárási díjakat
az MRSZ számlájára befizetni. A játékjog használati joga átruházási szerződésben kikötött
igazolási, illetve átigazolási díj.
 1%-át átigazolási jutalék címén,
 4%-ának megfelelő összeget utánpótlás támogatási hozzájárulás címén.

6.

Teremröplabda sportolóval kapcsolatos nyomtatványok díjai:
 Nyilvántartó lap (Teremröplabda)
 Átigazoló lap (Teremröplabda)
 Teremröplabda Sportolói Igazolvány
(új leigazolás esetén, valamint lejárat utáni cserénél)
 Teremröplabda Sportolói Igazolvány pótlása
(elvesztés, megrongálás esetén)
 Teremröplabda Sportolói Igazolvány betelt lapjainak cseréje

7.

Teremröplabda jegyzőkönyvvezetővel kapcsolatos díjak:
 Jegyzőkönyvvezetői Nyilvántartó lap (Teremröplabda)
 Teremröplabda Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány
(új valamint lejárat utáni cserénél)
 Teremröplabda Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány
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Díjfizetési táblázat




8.

9.

(elvesztés, megrongálódás esetén)
Jegyzőkönyvvezetői tanfolyam, továbbképzés részvételi díja
(papíralapú)
Jegyzőkönyvvezetői tanfolyam, továbbképzés részvételi díja
(e-scoresheet)
Szezononkénti engedély díja

Teremröplabda Edzővel kapcsolatos díjak
 Edző Nyilvántartó lap (Teremröplabda)
 Teremröplabda Edzői Igazolvány (új valamint lejárat utáni cserénél)
 Teremröplabda Edzői Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén)
 Szezononkénti engedély díja

5.000,- Ft/db
5.000,- Ft/alkalom
10.000,- Ft/alkalom
5.000,- Ft/szezon

100,- Ft/db
500,- Ft/db
5.000,- Ft/db
5.000,- Ft/szezon

Teremröplabda Masszőrrel kapcsolatos díjak
 Masszőr Nyilvántartó lap (Teremröplabda)
100,- Ft/db
 Teremröplabda Masszőri Igazolvány (új valamint lejárat utáni cserénél)
500,- Ft/db
 Teremröplabda Masszőri Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén)
5.000,- Ft/db
 Szezononkénti engedély díja (első alkalommal)
5.000,- Ft/engedély

10. Teremröplabda Orvossal kapcsolatos díjak
 Orvos Nyilvántartó lap (Teremröplabda)
100,- Ft/db
 Teremröplabda Orvosi Igazolvány (új valamint lejárat utáni cserénél)
500,- Ft/db
 Teremröplabda Orvosi Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén)
5.000,- Ft/db
 Szezononkénti engedély díja (első alkalommal)
5.000,- Ft/engedély
A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

65. oldal

14. sz. melléklet
Tarifatáblázat

14. sz. melléklet
Tarifatáblázat

NB I rájátszás 1-8.
NB I alapszakasz,
NB I rájátszás 9-12. (férfi),
NB I rájátszás 9-12. (női)
Magyar Kupa 1-4.
Magyar Kupa legjobb nyolcig
Osztályozó az NB I-be jutásért
NB II
NB I junior, ifjúsági
NB II junior
OIK, OJK, OSB
OGYB
MEVZA, CEV és FIVB mérkőzés
Válogatott

MEVZA, CEV és FIVB rendezés

egyéb felkészülési mérkőzés nem
tornarendszerben, mérkőzésenként

egyéb felkészülési mérkőzés
tornarendszerben, naponta
Utánpótlás válogatott

MEVZA, CEV és FIVB rendezés

egyéb felkészülési mérkőzés nem
tornarendszerben, mérkőzésenként

egyéb felkészülési mérkőzés
tornarendszerben, naponta
Klubok közötti nemzetközi felkészülési mérkőzés/torna
Klubok közötti felkészülési mérkőzés/torna
Terem-, és rendezési feltételek felmérése és hitelesítése
Termenként és felmérésenként

Versenybíró és
szövetségi ellenőr

I. játékvezető és
II. játékvezető

15.000,- Ft

15.000,- Ft

Papíralapú
jegyzőkönyvvezető
és vonalbíró
8.000,- Ft

13.000,- Ft

13.000,- Ft

15.000,- Ft
13.000,- Ft
11.000,- Ft
8.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
előírás szerint

Elektronikus
jegyzőkönyvvezető

Statisztikus
(hivatalos statisztika)

-

-

6.000,- Ft

-

-

15.000,- Ft
13.000,- Ft
11.000,- Ft
8.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
4.000,- Ft
előírás szerint

8.000,- Ft
6.000,- Ft
6.000,- Ft
3.000,- Ft
3.000,- Ft
3.000,- Ft
3.000,- Ft
3.000,- Ft
8.000,- Ft

12.000,- Ft

14.000,- Ft

előírás szerint

előírás szerint

8.000,- Ft

12.000,- Ft

14.000,- Ft

-

15.000,- Ft

8.000,- Ft

-

-

-

30.000,- Ft

15.000,- Ft

-

-

előírás szerint

előírás szerint

8.000,- Ft

12.000,- Ft

14.000,- Ft

-

15.000,- Ft

8.000,- Ft

-

-

-

30.000,- Ft

15.000,- Ft

-

-

-

megegyezés szerint
megegyezés szerint

megegyezés szerint
megegyezés szerint

-

-

NB I terem

NB II terem

MK terem

Egyéb terem

10.000.- Ft

5.000.- Ft

5.000.- Ft

2.000.- Ft

Európa Kupa
és/vagy MEL terem
15.000.- Ft

66. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

67. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

68. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

69. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

70. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

71. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

72. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

73. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

74. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

75. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

76. oldal

15. sz. melléklet
Nyomtatványok

77. oldal

