Rendőrségi Meghívásos
Röplabda Mix Kupa
A sportesemény szerepel a Belügyminisztérium 2019. évi Sportnaptárában.
1. A verseny célja:
A röplabda sportág népszerűsítése, sportolási, felkészülési lehetőség biztosítása a
Rendőrségi Országos Mix Strandröplabda Bajnokságra, sportbaráti kapcsolatok erősítése.
2. A verseny ideje, helye:
2019. március 21.
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Kiképző Központja
4028 Debrecen, Mikes Kelemen u. 4. (GPS 47,5402616 N, 21,6430862 E)
3. A verseny fővédnökei:
Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
4. A verseny rendezője:
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Hajdú Rendészeti Sportegyesület
5. A verseny résztvevői:

A meghívott csapatok, illetve az első 6 nevező csapat.

6. A verseny jellege:
csapatverseny
csapatlétszám 6 fő (4 férfi - 2 nő)
(csapatnevezési létszám: maximum 10fő)
7. A verseny lebonyolításának rendje:
A kupa a Magyar Röplabda Szövetség játékszabályzatában meghatározottak szerint,
mérkőzésenként két nyert játszmáig kerül lebonyolításra, a technikai értekezleten javasolt
változtatásokkal, vegyes rendszerben. (Egy helyszínen egy-egy 3 csapatos selejtező csoport
kerül kialakításra /A-B/, a sorrend körmérkőzések formájában kerül eldöntésre.
A sorrend megállapításánál az elért pontokat/győztes mérkőzés 2 pont, vesztes mérkőzés 1
pont/, a szett arányt, a kevesebb vesztett pontot és az egymás elleni eredményeket kell
figyelembe venni. A két csoport azonos helyezést elért csapatai játszanak egymással a
helyezésekért, tehát az A és a B csoport első helyezettje játszik az 1. helyért, a második
helyezettek játszanak a 3. helyért, a harmadik helyezettek az 5. helyért.
8. Díjazás:
I.-III. helyezett csapatok serleg, érem, oklevél
IV.-VI. helyezett csapatok oklevéldíjazásban részesülnek
Külön díjazásban részesül: a legjobb férfi, a legjobb női játékos.

9. Költségek:
A szervezési költségeket a szervezők biztosítják.
A szállás és az utazási költségek a résztvevőket terhelik.
A Belügyminisztérium 2018. évi Sportnaptárának iránymutatása alapján a rendezvényen
történő részvétel szolgálati útnak minősíthető.
10. Nevezés:
Nevezhető a meghívott rendőri szervek teljes személyi állománya, valamint
nyugállományú tagja, továbbá rendészeti sportegyesületek tagjai.
Szervenként 1 csapat nevezhető (10 fő).
Maximum 6 szerv csapata nevezhet a beérkezett érvényes nevezések időrendisége alapján.
Nevezési határidő: 2019. március 18. a mellékelt nevezési lapon írásban, a
baloghj@hajdu.police.hu vagy a hrsedebrecen@gmail.com mail címre.
További információ: Balogh József +36-70/371-75-42
11. Egyéb tudnivalók:
- hálómagasság: 224 cm, női magasság
- 5 fővel még kiállhatnak a csapatok, de 2 női játékosnak ekkor is a pályán kell lennie
- a verseny akkor kerül megrendezésre, ha legalább 5 csapat érvényes nevezése érkezik be a
nevezési határidőig
- a játékvezetőnek a mérkőzés során meghozott ítéletei megfellebbezhetetlenek, minden
egyéb vitás kérdésben a Rendezők a helyszínen döntenek
- minden csapat köteles labdát hozni
- a csapatok minimum 1 garnitúra egységes, számozott mezzel rendelkezzenek
- a helyszínen átöltözésre és tisztálkodásra alkalmas öltöző áll rendelkezésre
- az öltözőkben hagyott tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak
A kupa programját az 1. sz. melléklet, a nevezési lapot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1. sz. melléklet

A kupa programja
2019. március 21.

8.30 óráig

beérkezés, regisztráció

8.30 óra:

technikai értekezlet

9.00 óra:

csoportmérkőzések

11.30 órától:

ebéd

15.00 óra:

helyosztók

Kb. 17.00 órától

eredményhirdetés

2. sz. melléklet
Nevezési határidő: 2019. március 21.
baloghj@hajdu.police.hu
hrsedebrecen@gmail.com

NEVEZÉSI LAP
A RENDŐRSÉGI MEGHÍVÁSOS RÖPLABDA MIX KUPÁRA

Csapat neve:
Csapattagok neve, rendfokozata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Csapatvezető neve:
Csapatvezető telefonszáma:
Csapatvezető e-mail címe:
Egyéb:

……………….., 2019. …………….…...
ph.

………………………………
parancsnok

