
 

RÖPLABDA SZABÁLYZAT 
 
 

A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Communitas Alapítvány hirdeti meg. 

 

1. A verseny célja: 

a. A röplabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az 

iskoláskorú tanulók körében. 

b. Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportággal 

megismerkedő fiatalok részére. 

c. Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti 

sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

d. A sportági képzés során az együttműködés, a fair play 

szellemiségének elmélyítése. 

e. A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, 

hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. 

 

2. A verseny időpontja: 

a. 2019. szeptember 17-22. 
 
 

3. A verseny résztvevői: 

a. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát 

sportáganként a Sportolimpiára, külön férfi és női kategóriában. 

 
4. Meghívás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 7. Pontját 

i. A Sportolimpia Szervezőbizottsága fenntartja magának a jogot, 

hogy amennyiben a megyei selejtezők nem valósultak meg, az adott 

megyéből/területről kiválasztott oktatási intézmények csapatait és 

egyéni versenyzőit hívjon meg a Sportolimpiára. 



 

 

5. Versenyszámok: 

a. Férfi 

b. Női 
 
 

6. A verseny lebonyolítása: 

a. A csapatok benevezése szerint a Szervezőbizottság sorsolással 

megállapítja a selejtező csoportokat. Nincs kiemelt csapat. 

b. A selejtező csoport rangsora alapján a csapatok kvalifikálják 

magukat az egyenes kieséses rendszerbe 

 
7. Igazolás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 8. Pontját 
 
 

8. Díjazás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 9. Pontját 
 
 

9. Nevezés: 

a. Lásd az Általános Szabályok 10. Pontját. 

b. Minden sportágban a nevezést elektronikus úton (emailen keresztül) 

a megjelölt nap 18.00 órájáig lehet eljuttatni a 

Szervezőbizottságnak! 

c. Kérjük, tartsák be a nevezési határidőket! Postai, fax vagy bármilyen 

más úton eljuttatott nevezéseket a Szervezőbizottság nem fogad el 

és nem dolgoz fel. 

d. A nevezés során a nevezést végző nyilatkozik arról, hogy valamennyi 

nevezett versenyző esetében rendelkezik az 1. Számú mellékleten 

található adatvédelmi nyilatkozattal. 



 

e. Résztvevők: 

i. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát 

sportáganként a Sportolimpiára. 

ii. Minden csapatot 11 fő alkothat (10 játékos+1 edző/testnevelő 

tanár) 

iii. A pályán egyszerre maximum 2 leigazolt játékos tartózkodhat, 

a leigazolt játékosok száma nem haladhatja meg a teljes keret 

felét. 

f. A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel vállalja a 

nevezési lapon, hogy amennyiben a csapat bármilyen anyagi kárt 

okoz a Sportolimpia ideje alatt, azt 5 napon belül a kár 

megállapításától megtéríti. 

g. Az EMKS résztvevői kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó 

ünnepség) a zárásig az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a 

verseny forgatókönyve másképp rendelkezik, illetve ha nyomos 

indok alapján az ilyen jellegű szándékot előre bejelentik a 

Szervezőbizottságnál és azt a Szervezőbizottság jóváhagyta. 

 
10. Költségek: 

a. Lásd az Általános Szabályok 12. Pontját. 
 
 

11. Egyéb sportági rendelkezések: 

a. A meccsek a nemzetközi röplabda szabályok szerint kerülnek 

lebonyolításra. 


