
VERSENYKIÍRÁS 

Strandsportok Napja 2019 strandröplabda torna mérkőzéseire 
 

1.) A verseny célja, feladata: 

A szereplő sportág népszerűsítése, lehetőséget biztosítani röplabda csapatok részére a szabadidő hasznos 

eltöltésére. 

 

2.) A verseny rendezője: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Sportosztálya 

 

3.) A verseny helye és ideje:  Sziksósfürdő Strand és Kemping homokos pálya 

  2019. július 06. (szombat)  
 

4.)Résztvevők: a csapatok férfi és női és vegyes (1 nő,1 férfi) kategóriában nevezhetnek, 2 fős 

csapatlétszámmal. A tornán azok a csapatok vehetnek részt, amelyek a határidőig beneveznek, befizetik a 

nevezési díjat és elfogadják a játékszabályzatot és a versenykiírásban foglaltakat. Minden játékosnak az első 

mérkőzés kezdési időpontjáig le kell adni a www.szegedsport.hu weboldalon található ’Játékos Nyilatkozat’ 

megfelelő kitöltött példányát. 

 

5.)Regisztráció és nevezés: a https://portal.szegedsport.hu/ weboldalon 2019. július 02-ig, illetve a 

maximum csapatlétszám eléréséig. Minden kategória minimum 3, maximum 6 csapat nevezése esetén kerül 

lebonyolításra. A megadott maximum csapatlétszám felett nem áll módunkban nevezéseket elfogadni. A 

nevezést a nevezési díj befizetésével együtt tudjuk érvényesnek tekinteni. 

Befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 
 

6.)Lebonyolítási rend: nevezések beérkezése után, csapatok számától függően. 

A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik egy játszmát nyer, azaz előbb ér el 21 pontot legalább 2 pont 

előnnyel. A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem állás 0 pont. 

A lebonyolítási rendről a nevezett csapatokat 2019. július 04-ig értesítjük az általuk megadott  

e-mailcímen.  

 

7.) Sportági rendelkezések: 

- pályaméret: 16m x18 m 

- hálómagasság: férfi 243 cm, női 224 cm 

- időkérés szettenként, párosonként egyszer lehetséges 

- helyezések eldöntése körmérkőzés esetén: 

– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat, 

– nyert-vesztett játszmák aránya, 

– nyert-vesztett pontok aránya, 

– egymás ellen elért eredmény. 

- a mérkőzésekhez szólítás után a párosoknak haladéktalanul fel kell állni, 

- egyes szabályokat a mérkőzések kezdete előtt egyeztetésre kerülnek (pl. nyitásfogadás és feladás 

érintéseinek szabályozása…stb) 

 

8.)Díjazás: Kategóriánként az első helyezett csapat minden tagja 1 hónapos All Inclusive bérletet, a 

második és harmadik helyezett csapat minden tagja családi Anna-fürdő belépőt kap, valamint az I-III. 

helyezett csapatok kupa-és éremdíjazásban részesülnek. 

 

9.)Költségek: A rendezési és díjazási költségeket a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fedezi, minden más költség 

a résztvevőket terheli. 

 

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják! 

Eredményes versenyzést kívánunk! 

http://www.szegedsport.hu/
https://portal.szegedsport.hu/

