VERSENYKIÍRÁS 2013
Kelet-Kör
1. A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a nyári szezonban, a szabadidő hasznos
eltöltésére minden röplabdát, mozgást kedvelő amatőr, aktív, vagy „kiöregedett” sportoló részére az ország északkeleti területét lefedő strandröplabda körverseny kereti között.

2. A verseny helye, ideje:
A verseny az alábbi időpontokban és helyszíneken zajlik:
Kelet-Kör:
1. forduló: 2013. június 29-30. Gyöngyös
2. forduló: 2013. július 06-07. Nyíregyháza
3. forduló: 2013. július 13-14. Kunhegyes
4. forduló: 2013. július 20-21. Miskolc
5. forduló: 2013. július 27-28. Szolnok
6. forduló: 2013. augusztus 10-11.Domonyvölgy
3. A verseny szervezője és rendezője:
Plázs Sport Marketing Kft.
4. A verseny lebonyolítói:
Plázs Sport Marketing Kft.
Debreceni Sportbarát Sportegyesület
5. A verseny résztvevői:
Férfi és női párosok, korosztály és játéktudásbeli megkötöttségek nélkül.
6. Játékszabályok:
A mérkőzések egy nyert játszmáig, 25 pontig, 2 pont különbséggel tartanak.
(A nevezők számától függően, egy-egy helyszínen ettől a helyi lebonyolítás eltérhet!)
A szabályok tekintetében a nemzetközi röplabdaszövetség hivatalos strandröplabda szabályai a mérvadóak.
(A Szabálykönyv honlapunkon, a www.kelet-kor.hu oldalon megtalálható és letölthető)
A játék érdekében két pontban eltérő szabályt alkalmazhatunk:
1.) a kosárérintés megengedett a nyitás-és ütésfogadásban, valamint a feladásban (a teremröplabda
szabályainak megfelelően)
2.) a labdát kosárral az ellentérfélbe juttatni nem szabad. Az érintés akkor is szabálytalan, ha az feladás
során kerül át (pl. a szél által) az ellentérfélbe.
Egy játékos csak egy párosban nevezhet, sérülés esetén megengedett egy addig nem nevezett játékos
beállása.
7. A verseny lebonyolítása:
A verseny minden helyszínen szombaton 9:30-kor sorsolással kezdődik.
A nevezett csapatok szombaton selejtező mérkőzéseket vívnak, vasárnap kerülnek sorra a döntők.
Mind a női, mind a férfi versenyen a sorsolás előtt - az első fordulóban a tavalyi, a továbbiakban az adott évi
pontverseny állása szerint- kiemeléseket végzünk (nevező csapatok számától függően csoportonként egy, maximum
két csapat).
A verseny lebonyolítási rendje a nevezett párosok létszámától függően a versenybizottság által kerül
meghatározásra.
Mindkét nemnél - ahol arra a helyszínen lehetőség nyílik- a kiesett játékosok, illetve a hozzátartozók,

érdeklődők részére parkröplabda és/vagy 4-4 elleni versenyeket biztosítunk a hétvége egész folyamán. A parkröplabda
mérkőzések füves pályán, 4-4 ellen, a fentiekkel megegyező szabályok szerint zajlanak, a nevezők számától függő
lebonyolítási rendszerben.
8. Díjazás:
Minden forduló 1-3. helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül.
A helyszínek, lehetőségeikhez mérten, szabadon döntenek a további díjazásról.
(esetleg: különdíjak, további helyezettek díjazása)
A versenysorozat egészére egyéni pontversenyt hirdetünk, melynek szabályai a következők:
Pontozás:
(zárójelben a 16-os táblán elért eredmények)
Fordulónkénti egyéni pontozás:
1. helyezett: 20 pont
2. helyezett: 15 pont
3. helyezett: 12 pont
4. helyezett: 8 pont
5.-6. helyezett: 5 pont (a negyedik körben kiesett 2 páros)
7.-8. helyezett: 4 pont (a harmadik körben kiesett 2 páros)
9.-12. helyezett: 3 pont (a második körben kiesett 4 páros)
13.-16. helyezett: 2 pont (az első körben kiesett 4 páros)
Minden további helyezett: 1 pont
Az összetett pontverseny végeredményeként kerülnek megállapításra a

„Kelet-Kör összetett Bajnoka 2010.”
cím, amelyet az egyes fordulókon az összesítésben legtöbb pontot szerzett női és férfi játékos/játékosok
nyerhetnek el. (Holtverseny esetén a címet több játékos is elnyerheti.)
Az összetett bajnokok külön díjazásban részesülnek, melynek átadása, illetve az eredmény kihirdetése az
utolsó Kelet-Kör fordulón történik.
Az induló párosokat a fordulókon elért eredményeik alapján az egyéni pontversenytől függetlenül
rangsoroljuk.
9. Nevezési határidő, nevezés módja:
Nevezni minden helyszínen a versenyhétvége szombati napján, 9 óráig lehet a Versenybizottságnál.
Előzetes bejelentkezést telefonon, vagy e-mailen szívesen veszünk, de ez nem pótolja a helyszínen történő
nevezést!
10. A verseny költségei:
Nevezési díj helyszínenként/fordulóként és játékosonként: 1.500,- HUF, mely magában foglalja a kétnapos
strandbelépő árát.
A helyszínek lehetőségeikhez mérten a nevező játékosoknak egyéb kedvezményeket, és juttatásokat is
adhatnak.
A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos minden további költség a verseny szervezőjét,
rendezőjét illetve a lebonyolítókat terhelik.
Utazásról, szállásról, étkezésről minden játékos maga gondoskodik.
(Lehetőségekről, kedvezményekről weblapunkon a www.kelet-kor.hu –n lehet tájékozódni.)

11. Egyebek:
A versenyen mindenki csak saját felelősségére, sportolásra alkalmas egészségi állapotban indulhat, melyről a
nevezési lapon nyilatkoznia kell. A mérkőzések előtt, alatt, után keletkezett baleseti károkért a szervezők felelősséget
nem vállalnak!
A rendezők pályánként egy mérkőzéslabdát biztosítanak, de ha a két csapat megegyezik, saját labdával is
lehet játszani. Megegyezés hiányában a rendezők által biztosított labdát kell használni.
A versenysorozat egésze alatt a versenysorozat hivatalos weblapján olvashatják a következő verseny
információit, az elmúlt fordulók eredményeit, a tudósításokat, az összetett pontverseny állását.
A versenyeken alapvetően nincs hivatalos játékvezetés!
Ugyanakkor minden egyes torna negyed-, elő-, illetve döntő mérkőzéseit vizsgázott strandröplabda

játékvezetők vezethetik.
Elsősegélynyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított.
A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet.
A rendező ezeket a felvételeket a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, valamint
ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón, egyéb módon reklám vagy marketing céllal
felhasználhatja.
Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, nevesíthető.
A nevesített játékos semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével, a Szervezővel, a
Rendezővel vagy a Lebonyolítóval szemben.
A kiírásban nem szereplő minden egyéb kérdésben a helyszínen a Versenybizottság dönt.
A Szervező, illetve a Rendező fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, melyekről
megfelelő időpontban az érintetteket tájékoztatja a www.kelet-kor.hu weboldalon.

