Röplabda V-VI. korcsoport „B”
2022/2023
A mérkőzések ideje, helye:
2022. október – 2023. március 20. között szombati vagy vasárnapi játéknapon kerülnek

megrendezésre, központi teremben.
Az alapszakasz és a Budapesti Döntő később kijelölt helyszínen, központi teremben kerül
megrendezésre.
A bajnokság résztvevői:
Az iskolákra, és a csapatokban szereplő játékosokra vonatkozó részvételi feltételeket az „Általános
tudnivalók” tartalmazzák. Az iskolák a kerületi diáksport szervezetek által lebonyolított versenyektől
függetlenül indíthatnak csapatokat.
Nevezés:
Az V-VI. B korcsoportos röplabdára a Magyar Diáksport Szövetség honlapján.
(https://sso.mdsz.hu/cas/login) V-VI. korcsoport: 2022. szeptember 30. (péntek)
A nevezési lapot ki kell nyomtatni, mert az adatok „összesítő névsorként” is szolgálnak.
Korcsoport: Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2003-2007-ben született tanulók.
Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport versenyein a 2008-ban született tanulók felversenyezhetnek, és
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás
A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik röplabda
sportágban:
– 2020. szeptember 01. és 2022. november 01. között az MRSZ vagy bármely ország
szakszövetsége
által
kiadott
játékengedéllyel
nem
rendelkeznek.
–
Amennyiben
a
tanuló
állampolgársága
szerinti
ország
sportági
szakszövetsége
nem ad ki versenyzési engedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége
által
szervezett,
rendezett
bajnoki
vagy
kupamérkőzésén
2020.
szeptember
01.
és
2022.
november
01.
között
nem
vett
részt.
– az MRSZ által 2020. szeptember 01. és 2022. november 01. között kiadott strandröplabda játékengedéllyel nem rendelkeznek

Díjazás: I-III. helyezett csapatok érem és oklevéldíjazásban részesülnek.

Óvás:
•
•

•

A mérkőzést követő 3 napon belül lehet óvni írásban a Versenybizottságnál. Az óvást az oktatási
intézmény vezetőjének alá kell írni, és csatolni kell az óvás tárgyát igazoló bizonylatokat.
Az óvás tárgyában a Versenybizottság által meghozott határozattal szemben fellebbezéssel lehet
élni, melyet a BDSZ-hez lehet írásban benyújtani. A fellebbezésre meghozott döntés ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.
Ha a verseny tisztasága érdekében a versenybíró vizsgálatot tart szükségesnek, akkor a
végeredmény kihirdetését 5 napig felfüggesztheti.

Sportági rendelkezések:

Játéktér: legalább 24x12x7 m-es teremben kell lejátszani
Háló magasság: lányoknál 217cm, fiúknál 230 cm (antenna alkalmazása kötelező)
Labda: csak Gala labda használatható
Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a
12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése leigazoltak, Libero játékos szerepeltetése
engedélyezett.
Egyéb:
•

•
•
•
•

•

A mérkőzésen a csapat csak felnőtt kísérővel jelenhet meg, ennek hiánya kizáró ok. Ha a csapatot
nem a felelős testnevelő kíséri, akkor a helyettesítő személynek hivatalos megbízást kell
felmutatni.
A mérkőzésekre játékvezetőket a Budapesti Röplabda Szövetség biztosít.
A mérkőzésen történt kiküldés (végleges kiállítás) és sportfegyelmi vétség esetén a Budapesti
Röplabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága jár el.
A teremben, az öltözőben, folyosón, udvaron okozott kárt az elkövetőnek, vagy az oktatási
intézményének meg kell téríteni a termet biztosító iskola számra.
A versenykiírásban rögzített kivételektől eltekintve, a mérkőzéseket a röplabdázás érvényben lévő
szabályai szerint kell játszani, illetve a Magyar Röplabda Szövetség versenyrendezési szabályait kell
irányadónak tekinteni.
A mérkőzésen csak elöl és hátul számozott mezekben szerepelhetnek

A helyszínen felmerülő kérdésekben a megbízott játékvezető, illetve versenybíró hoz döntést első fokon.

