2018/2019. TANÉVI

XIX. STRANDRÖPLABDA DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A Strandröplabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Röplabda Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja






Az iskolákban folyó eredményes röplabda munka segítése.
A strandröplabda sportág népszerűsítése a diákok körében.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének terjesztése.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges
életmód népszerűsítése.
 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat
diákversenyeken.
 A tanév nemenkénti és korcsoportonkénti „Magyarország Strandröplabda Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a
további helyezések eldöntése.
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többletpont jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Röplabda Szövetség.
3. A verseny helyszíne és időpontjai
Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem Sportközpontja (BME) – 1117 Budapest, Bogdánfy u. 12.
A tervezett helyszín a nevezések függvényében esetlegesen változhat.
Időpont: 2019. május 20 – 25. közötti napokon
III. korosztály

Amatőr

Fiú

2019. május 20.

III. korosztály

Amatőr

Lány

2019. május 20.

III. korosztály

Nyílt

Fiú

2019. május 24.

III. korosztály

Nyílt

Lány

2019. május 23.

IV. korosztály

Amatőr

Fiú

2019. május 21.

IV. korosztály

Amatőr

Lány

2019. május 21.

IV. korosztály

Nyílt

Fiú

2019. május 20.

IV. korosztály

Nyílt

Lány

2019. május 20.

V. korosztály

Amatőr

Fiú

2019. május 23.

V. korosztály

Amatőr

Lány

2019. május 24.

V. korosztály

Nyílt

Fiú

2019. május 21.

V. korosztály

Nyílt

Lány

2019. május 22.

VI. korosztály

Amatőr

Fiú

2019. május 24.

VI. korosztály

Amatőr

Lány

2019. május 23.

VI. korosztály

Nyílt

Fiú

2019. május 22.

VI. korosztály

Nyílt

Lány

2019. május 21.

4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint.
Korcsoportok
-

III. korcsoport 2006-2007-ban született tanulók,
IV. korcsoport: 2004-2005-ban született tanulók,
V. korcsoport: 2002-2003-ben született tanulók,
VI. korcsoport: 1999-2001-ben született tanulók.
Felversenyzés
Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és versenyezhet saját korcsoportjába is.
Korlátozás

Amatőr kategóriában kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik 2017. január 01. napja előtt nem rendelkeznek
az MRSZ által kiadott Strandröplabda és/vagy Teremröplabda egyesületi igazolással.
Egy csapaton belül az összes csapattagnak azonos intézménnyel kell tanulói jogviszonyban állnia.

Résztvevők
A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig a kiírási feltételeknek megfelelnek és a
nevezési határidőig elküldik nevezésüket.

Egy játékos egy versenynapon csak egy csapatban, vagy egy párosban játszhat.
5. Versenyszámok
Csapatversenyek fiú- és leány párosok, illetve csapatok részére.
Nyílt kategória – „A” kategória
- III. korcsoport 2:2 elleni játék
- IV. korcsoport 2:2 elleni játék
- V. korcsoport 2:2 elleni játék
- VI. korcsoport 2:2 elleni játék
Amatőr kategória – „B” kategória
- III. korcsoport 4:4 elleni játék
- IV. korcsoport 4:4 elleni játék
- V. korcsoport 4:4 elleni játék
- VI. korcsoport 4:4 elleni játék
6. A versenyek lebonyolítása
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések alapján a Magyar Röplabda Szövetség
Strandröplabda Bizottsága dönt. A lebonyolítási rendről az országos döntő előtt a nevezett iskolákat e-mailben, és a verseny
előtti technikai értekezleten tájékoztatják.
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint elektronikusan kell
nevezni a tanulókat.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Az amatőr kategóriában egy csapatba maximum 5 fő nevezhető.
A nyílt kategóriában egy párosba maximum 2 fő nevezhető.
Nevezési határidő: 2019. április 01. (hétfő) 24:00 óra
Név szerinti nevezés módosítása: A nevezési határidőig nevezett csapatok, illetve párosok összetételét 2019. május 10.
24:00 óráig lehet módosítani, illetve részvételt visszamondani. (Új csapat, illetve páros nevezésére ekkor már nincs
lehetőség.)
Nevezési díj: amatőr: 5.000,- Ft/csapat
nyílt: 4.000,-Ft/páros
A nevezési díj befizetésének határideje a nevezési határidő napja: 2019. április 30. (kedd) 24:00
A pontos számlázási címet a nevezési felület megfelelő oszlopában szíveskedjenek feltölteni!
A nevezési díjat az alábbi számlaszámra várjuk:
Magyar Röplabda Szövetség 10300002-10564905-49020012
A közleményben kötelező feltüntetni a nevező iskola nevét, a nevezett csapatok számát és korcsoportját!
A nevezési díj befizetését követően kérjük a banki utalás bizonylatát az alábbi e-mail címre megküldeni (email:
beach@hunvolley.hu) a számlázási adatokkal egyidejűleg.

8. Költségek
A verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes felmerülő költséget a szervezők viselik.
Az utazási, étkezési, szállás és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint.
10. Díjazás
Az országos döntő 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Minden résztvevő csapat oklevelet vehet át.
11. Sportági rendelkezések




Csapatlétszám
-

4-4 elleni játéknál: 5 fő játékos + 1 fő kísérőként regisztrált felnőtt (tanár, edző). Játékosok szerepeltetése: az
országos döntőn csapatonként 5 fő játékos szerepeltethető, azaz 5 fő, akiket az elektronikus nevezési felületen
megjelölt az intézmény és rendezők a versenynapon a regisztrációnál személyesen azonosítottak.

-

2:2 elleni játéknál: 2 fő játékos + 1 fő kísérőként regisztrált felnőtt (tanár, edző). Játékosok szerepeltetése: az
országos döntőn párosban 2 fő játékos szerepeltethető, akiket az elektronikus nevezési felületen megjelölt az
intézmény és rendezők a versenynapon a regisztrációnál személyesen azonosítottak. A párosoknál
cserelehetőség nincs.

Amatőr kategória – „B” kategória
Pálya mérete
Háló magasság

8m x 16m
III. korcsoport fiúk: 224cm, lányok: 215cm
IV. korcsoport fiúk: 224cm, lányok: 215cm
V. korcsoport fiúk: 243cm, lányok: 224cm
VI. korcsoport fiúk: 243cm, lányok: 224cm

-

4:4 elleni játék (kizárólag azonos neműek indulhatnak egy csapatban)

-

A mérkőzéseken kizárólag az Magyar Röplabda Szövetség által biztosított MIKASA VLS300 labdák
használhatók.

-

A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék
viselése nem engedélyezett!

-

1 fő cserejátékos (a mérkőzés során, labdameneten kívül bármikor cserélhető; szerepeltetése nem kötelező)

-

A III. korcsoportos fiúknál, illetve a III. és IV. korcsoportos leányoknál nyitásnál egy lábbal (kizárólag az egyik
lábbal!) be lehet lépni.

-

Időkérés nincs.

-

A mérkőzésekhez szólítás után a csapatoknak haladéktalanul fel kell állni.

-

A verseny részletes lebonyolítási rendjét a verseny szervezője a nevezési idő után, a nevezett csapatok
számának ismeretében határozza meg.

-

Minden egyéb vonatkozásban a Magyar Röplabda Szövetség által elfogadott 4:4 elleni strandröplabda játék
szabályrendszere a mérvadó.



Nyílt kategória – „A” kategória
Pálya mérete:

Háló magasság:

-

III. korcsoport fiúk és lányok: 6m x 12m
IV. korcsoport fiúk és lányok: 8m x 16m
V. korcsoport fiúk és lányok: 8m x 16m
VI. korcsoport fiúk és lányok: 8m x 16m
III. korcsoport fiúk: 224cm, lányok: 215cm
IV. korcsoport fiúk: 224cm, lányok: 215cm
V. korcsoport fiúk: 243cm, lányok: 224cm
VI. korcsoport fiúk: 243cm, lányok: 224cm

2:2 elleni játék (kizárólag azonos neműek indulhatnak egy csapatban)
A mérkőzéseken kizárólag az MRSZ által biztosított MIKASA VLS300 labdák használhatók.
A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék
viselése nem engedélyezett!
Játék során kosárérintés kizárólag a nemzetközi strandröplabda szabályoknak megfelelően végrehajtva
fogadható el
Időkérés szettenként, párosonként egyszer lehetséges
A mérkőzésekhez szólítás után a párosoknak haladéktalanul fel kell állni.
A verseny részletes lebonyolítási rendjét a verseny szervezője a nevezési idő után, a nevezett párosok
számának ismeretében határozza meg.
Minden egyéb vonatkozásban az Magyar Röplabda Szövetség által elfogadott 2:2 elleni strandrandröplabda játék
szabályrendszere a mérvadó.



Az Országos Döntőn a Rendezők strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetőket biztosítanak.



Valamennyi mérkőzésen az MRSZ által kiadott jegyzőkönyveket kell alkalmazni.



Strandröplabdázóként igazolt versenyző esetén a játékos egyesületét kérjük a nevezésnél megfelelő mezőben
feltüntetni!



A Rendező fenntartja magának a jogot indokolt esetben az esetleges változtatásokra mind lebonyolítási rendben, mind
csoportbeosztásokra.



A verseny helyszínen elhelyezett személyes értéktárgyakért, a rendezőség felelősséget NEM vállal.



A versenyhelyszínen okozott kárért teljes anyagi felelősség a résztvevőt terheli.



Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan eset fordul elő, amely nem
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali hatállyal
köteles a személy(eke)t, illetve a csapat(oka)t kizárni, s arról az MDSZ-t tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az
MRSZ és az MDSZ fenntartja.



A versenyek helyszínén orvosi ügyelet biztosított.



Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség Versenykiírás
„Versenyszabályzat” és a FIVB, valamint az MRSZ hatályos játékszabályai érvényesek.
További információ: beach@hunvolley.hu

