








Korcsoportok: 11-14 (2003-2006) és 15-17 (2000-2002)
Ez a verseny iskolák versenye, csakúgy, mint a mi DO-nk
A csapatok négy főből állnak
Két kategóriában rendezik a versenyt: versenyzői szint és "amatőr" szint
Az amatőr versenyt, azok számára hozták létre, akik egy éve ugróköteleznek és az
egyéni legjobbjuk nincsen több, mint 65 30 másodperc alatt. Fontos, hogy ezt betartsa
mindenki, hiszen a megszegése azonnali kizárással jár!
Egy csapaton belül nem lehetnek vegyes kategóriák! Vagy csak kezdő, vagy csak
versenyző!
Az első és második napi versenyekhez az indulóknak egy iskolából kell érkezni és
regisztrálni!



A korcsoportok mixelésére van lehetőség! Azt mondja a kiírás, hogy a legidősebb versenyző
kora határozza meg a korcsoportot!



A harmadik napon van lehetőség az egyéni indulásra!

1. VERSENYNAP VERSENYSZÁMAI
Amatőr kategória versenyszámai:
- 2 ember 1 kötél - 2x30 mp: A versenyszámot 2x2 ember hajtja végre. Mindkét versenyző
egy-egy fogót tart a kezében, majd 30 mp-en keresztül páros lábas ugrásokat hajt végre a
kötélben. Ezt a követi a másik két ember ugyanezzel.
- 4x30 mp páros lábas szökdelés. Ez ugyanaz, mint a már megszokott formi gyorsasági, csak
páros lábas szökdeléssel.
- Duplakötél egy kötéllel 2x1perc : Ez ugyanaz, mint az általunk ismert DD gyorsasági. Két
fix hajtó a két oldalon és két ugráló, akik egy perc után cserélődnek a kötélben. Itt is páros
lábas szökdelés van és egy kötél hajtás.
Versenyző kategória versenyszámai:
- 2 ember 1 kötél - 2x30 mp: A versenyszámot 2x2 ember hajtja végre. Mindkét versenyző
egy-egy fogót tart a kezében, majd 30 mp-en keresztül gyorsasági (bal-jobb láb váltása) hajt
végre a kötélben. Ezt a követi a másik két ember ugyanezzel.
- 4x30 mp gyorsasági. Ez teljes mértékben megfelel a formációs gyorsaságinak.
- 2x1 perc DD gyorsasági. Ez is teljesen azonos az általunk is ismert DD gyorsaságival. 2 fix
hajtó van A és B. C ugráló A-val szemben gyorsaságizik 1 percig, őt váltja D, aki ugyancsak
A-val szemben gyorsaságizik 1 percig.
Döntők:
A versenyzői szinten a két korcsoport 4-4 legjobb csapat részt vehet a döntőben, ahol kicsit
más versenyszámok vannak.
Egy összetett versenyszám van! 3x30 mp.
1. 30 mp ben DD gyorsasági
2. 30 mp-ben egyköteles gyorsasági
3. 30 mp-ben 2 ember 1 kötélben gyorsasági
Fontos a sorrend: Az A versenyző csinálja az egyköteles gyorsaságit, B versenyző ugrál a DD
gyorsaságiban, C és D pedig végrehajtja a két 2 ember egy kötélben (nyilván a DD
gyorsaságit is ők hajtották)!

Ebben a kategóriában (versenyzők) a verseny végén van iskolák rangsorolása is. Erről bővebb
információ a szabályok között.
2. VERSENYNAP ESEMÉNYEI:
A délelőtt folyamán "tábor" lesz, ahol az esti versenyre mindenki feltud készülni, új dolgokat
tud tanulni, és tud barátkozni a többiekkel.
Show verseny:
Ebben a versenyben nincs amatőr és versenyző kategória. Minden iskola minimum 4,
maximum 8 fős csapatokat kell, hogy nevezzen, akik maximum 4 perc alatt egy demót/show
műsort/fellépést kell, hogy bemutassanak.
Két korcsoportban lesz eredményhirdetés: 11-14 és 15-17
3. VERSENYNAP ESEMÉNYEI:
A délelőtt folyamán kerül sor az Eszterházy kihívásra.
Ez a verseny során az egyetlen egyéni versenyszám. Itt mindenkinek egy kötelező gyakorlatot
kell bemutatni, minél jobban és minél kevesebb hibával!
Amatőr kategória gyakorlata: https://vimeo.com/187482594
Versenyző kategória gyakorlata: https://vimeo.com/187483338
A versenyen 3 rész van. Bővebb információ a versenyszabályok között.
Elődöntő
Top 8 versenye
Top 4 versenye
A délután többi részében megint egy közös workshop/tábor lesz. A nap végén pedig
eredményhirdetés, verseny zárása és buli! :)
KÖLTSÉGEK:
Szeretnénk minél több magyar versenyzőnek lehetőséget adni a részvételre.
A részvételi díj összesen: 22,000 forint/fő
Ebben benne van:
- részvételi lehetőség minden nap programjain és versenyein
- Welcome csomag(program, póló, ID kártya)
- részvételi lehetőség az esti záró bulin
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS:
Mindenki magának kell, hogy gondoskodjon erről! Természetesen nagyon szívesen segítek a
keresésben! :) De aki a főiskolán szeretne aludni, vagy enni, azoknak a teljes csomagárat kell
kifizetni!
REGISZTRÁCIÓ és FIZETÉS
A regisztrációt az excellben található e-mail címre kell visszaküldeni.
A regisztrációs költségeket pedig a következő számlaszámra kell befizetni:
Számlatulajdonos neve: Maklári Bosch Kötélugró Klub
Számlaszám: 18100002-00182293-21010018

A regisztráció és befizetés határideje: MÁRCIUS 1!!!

