
 

 

 

 

 

 

 

 

Református Középiskolák  

XVII. Országos Röplabda Bajnoksága 
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VERSENYKIÍRÁS 
 

A verseny célja:  

● Az egykori református középiskolai röplabda hagyományok ápolása, az országos 

versenyrendszer újraindítása, megalapozva a rendszeres bajnokság megrendezését. 

● A református középiskolákban folyó eredményes röplabda munka segítése, 

népszerűsítése. 

A verseny rendezője: 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

A verseny időpontja és helye: 

2020. március 27-28. (péntek-szombat) 

Református Gimnázium sportcsarnoka, tornaterme 

4026 Debrecen, Péterfia 1-7. 

A verseny résztvevői: 

● A magyarországi református középiskolák által benevezett lány, illetve fiú 

csapatok.  

A csapatok tagjai lehetnek:  

● Azok az 2000 - 2005 években született diákok, akik valamelyik református 

középiskola beiratkozott nappali tagozatos tanulói, és iskolájuk benevezte őket. A 

tanulói jogviszony igazolása a diákigazolvánnyal történik. Sportorvosi igazolás 

szükséges.  

Díjazás: 

●  A rendezvény győztese elnyeri a „Református Röplabda Bajnoka” kupát, a sportolók 

éremdíjazásban részesülnek, a többi csapatot oklevéllel díjazzuk.  

● Különdíjban részesül a „legtechnikásabb lány játékos”, „legtechnikásabb fiú játékos”. 

Helyezések eldöntése:  
A röplabda „Versenyszabályok" szerint. A mérkőzéseket két nyert szettre játsszuk. Szett 

egyenlőség esetén a harmadik szett 15 pontig tart. A lebonyolítás a nevezett csapatok 

számától függ.(Az alapszakaszban körmérkőzések csoportokban, a helyezések eldöntése 

keresztjátékkal.) 

 

Költségek: 
A résztvevő iskolák benevezett csapatonként 5.000, - Ft nevezési díjat fizetnek.  

Szállás költsége:  1500 Ft/ fő/éj 

Étkezés: 

- reggeli:   800 Ft 

- ebéd:  1000 Ft 

- vacsora:    800 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szállás:  
Lányok, fiúk, kísérők részére: Debrecen, Kálvin tér 16. sz. alatt  

 

A nevezési lapon kérjük jelezni a szállás és étkezési igényeket! 

A költségek rendezése utólagosan, átutalással történik. 

  

Nevezési határidő: 2020.március 13. (beérkezési időpont!!!) 

Elérhetőség: 
- Barabás Gyöngyi tel: 20-242-70-57 

 

Nevezési cím:  
Református Gimnázium 

         4026 Debrecen, Péterfia  utca 1-7  

         Tel. szám 52-614-896 

Email1: refi@drkg.hu  

Email2: bgyongyi@drkg.hu 

 

Egyéb rendelkezések: 

● A helyszínen nevezési lappal, összesített névsorral és diákigazolványukkal 

(útlevelükkel) igazolják a tanulók magukat.  

● Sportorvosi igazolást minden nevezett tanulóról kérünk az összesített névsoron vagy 

ahhoz csatolva. 

● Lányok a fiúcsapatban játszhatnak, de akit ide neveztek, nem játszhat a leány 

csapatban. 

● Maximális keretlétszám: 12 fő ! 

● Öltözési lehetőség a tornacsarnok épületében lévő öltözőkben. 

● Értékmegőrzésről mindenki maga gondoskodik, az öltözők zárhatók. Az öltözőben és 

a pályán hagyott tárgyakért, ruhákért felelősséget nem vállalunk! 

 

A verseny tervezett időrendi beosztása: 
(A végleges időbeosztás csak a nevezések beérkezése után alakul ki!)  

2020. 03. 27. 
11.00 óráig!!!!!  Érkezés, regisztráció 

11.00 óra  Tájékoztató értekezlet 

      11.30  óra              Ünnepélyes megnyitó 

12.00 óra  Mérkőzések kezdete 

20.00 óra  Napi mérkőzések vége 

 

2020. 03.28. 
8.0 óra  Mérkőzések kezdete 

13.00 óra  Mérkőzések vége 

13.30   Eredményhirdetés 

 

Megközelíthetőség: 
● Vasútállomástól:  1. vagy 2. villamos – Kálvin tér  megálló 

● Gépkocsival a Hunyadi utca felőli hátsó bejárat, a Fórum bevásárlóközpont parkolója 

előtt, közvetlenül a buszmegálló után kell behajtani!  

Parkolási lehetőségről gondoskodunk.  

 

Debrecen, 2020. 02.04. 

 

                                                                         Testnevelés Munkaközösség 
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