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VERSENYKIÍRÁS 

 

   Országos Kötélugró Csapatbajnokság 

 

 Tata, 2013. December 7. 

            

 

Időpont:  2013 december 7. (szombat) 

 

Helyszín:  Olimpiai Edzőtábor 

                           Tata.Baji u.21.                              

 

Rendező:  Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 

       Tatai Hódy SE 

         Talentum Iskola, Tata 

 

Résztvevők:  minden MUKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportoló és a kiírt nevezési díjat megfizető Szövetségen kívüli egyesületek sportolói.  
 

 

Korcsoportok:     

                     

Korcsopor

t 
Megnevezés 2013 

§. Mini 2005> 

I. Gyerek 
2002-

2004 

II. Serdülő 
1999-

2001 

III. Ifjúsági 
1996-

1998 

IV. Felnőtt < 1995 
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Csapatok összeállítása: 
 Az együtt versenyző csapatok, párosok, duplaköteles tagjai között maximum egy korcsoport különbség lehet. Ezt azt jelenti, hogy csak az egymás melletti korcsoportba tartozó versenyzők alkothatnak egy csapatot. Pl. gyermek és serdülő, serdülő és ifjúsági, ifjúsági és felnőtt 

 A négy vagy öt fős csapatok, csak akkor tudnak az összetett csapatversenyben részt venni, ha mind a hat versenyszámot ugyanaz a 4 vagy 5 ember csinálja végig. 
 

 

 

 

 

Versenyszámok:(minden versenyszámra lehet külön is nevezni)!!! 
 

 

 

                         

   

Egyköteles versenyszám: (összetettben való nevezés esetén 4 vagy 5 fős 
csapatok) 

  4 x 30mp gyorsasági(4 fő) 

  Páros szabadon választott gyakorlat (2 fő) 

  Formációs szabadon választott gyakorlat (4 fő) 

 

 

 

 

       Duplaköteles versenyszám: (összetettben való nevezés esetén 4 vagy 5 fős 
csapatok)               4 x 45 mp gyorsasági (4 fő) 

  DD 3 szabadon választott gyakorlat (3 fő) 

  DD 4 szabadon választott gyakorlat (4 fő) 

 

 

       Összetett csapatverseny - mind a 6 versenyszámra való nevezést és azoknak 
bemutatását jelenti 4 vagy 5 fős csapatokkal.  
 

A MUKSZ külön versenyt hirdet a következő gyorsasági versenyszámokban: 
4 x 30 másodperc gyorsasági és dupla 

2 x 60 másodperc duplakötél gyorsasági (válogató verseny is egyben amennyiben 

szükséges lesz) 

A rendezéssel lehetőséget szeretnénk biztosítani bárki számára a Világ és Európa 

csúcsok megdöntésére! Kizárólag 15 év feletti csapatok jelentkezését várjuk! A két 
versenyszámra külön nevezési díj nincsen! 

 A verseny egyben válogató verseny is a 2014-es Világbajnokságra (Hong-Kong) 



 

 

A nevezés feltételei 
 

 

A verseny nevezési határideje: 2013. november  15. (péntek) 

 

A november 15. után érkező nevezések dupla nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján. 
 

Nevezés E-mailben: ugrokotel@gmail.com és az ugrokotel.fogelzsolt@gmail.com címekre. Mindenki figyelmét felhívjuk, hogy a nevezéseket mind a kettő e-mail címre kell küldeni!  
 

Nevezési díj:  Versenyszámonként: 2.000 Ft/ csapat Egyéni vagy duplaköteles összetett verseny: 6.000 Ft/ csapat Összetett csapatverseny: 12.000 Ft/ csapat 

 

                 A nem szövetségi tagok és versenyengedéllyel nem rendelkező szövetségi tagok kétszeres 
nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján 

 

Szombat ebéd: 1,000 forint/fő 

 

A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük küldeni: 
 Név: Magyar Ugrókötelesek Szövetsége  Számlaszám: 63200119-11066554 Bank neve: Pannon Takarék Bank Zrt. 
 

Fizetési határidő: 2013. november 24. (vasárnap) 

 

 

Bírók nevezése:  Minden résztvevő egyesület köteles versenybírót nevezni, amelyre vonatkozó szabályok a 
2012-es évtől a következőképpen alakulnak. Az összes nevezés beérkezése, valamint a verseny sikeres lebonyolításához szükséges bírók számának megállapítása után értesítést küldünk minden egyesületnek, hogy hány versenybírót kell, hogy magával hozzon, amely számot az általuk nevezett versenyzők száma határozza meg. Amely csapat nem tud versenybírót nevezni, az így a rájuk eső bírók költségét kell, hogy megfizessék. A bírók költsége függ a verseny hosszától (szállás, étkezés), utazási költségtől. Ezen költségekről a szövetség küld értesítést és biztosít helyettes bírókat. 
 

Díjazás: Külön van eredményhirdetés minden versenyszámban és kategóriában (1-3. oklevél). Ezen felül hirdetünk eredményt egyéni, duplaköteles valamint abszolut összetett 
versenyben (1-3 érem,4-6 oklevél). 
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Tervezett program: (mely a beérkezett nevezések után módosulhat) : 

 

 

 

2013. november 7. szombat   

     

  830          Bemelegítés 

  900       Megnyitó 

  930       Formáció gyorsasági 
               DD gyorsasági 
 

1030             Gyorsasági eredményhirdetés 

 

1100       Páros szabadon választott gyakorlatok 

 

                  EBÉD 

 

1400       Formációs szabadon választott gyakorlatok 

 

1530       Páros, formáció eredményhirdetés 

           

 1630       DD3 szabadon választott gyakorlatok 

 1730       DD4 szabadon választott gyakorlatok 

  

1900       DD3, DD4 eredményhirdetés 

 

Jump for Fun – Ugrókötél egy kicsit másképpen ( játékos ugrókötél verseny –       

részletek a helyszínen!!! ) 

 

20.00    Csapatbajnokság eredményhirdetése, a verseny zárása 

 

 

Egyéb:  

 Minden olyan kérdésben, amely a versenykiírásban nem szerepel, a MUKSZ szabályai érvényesek. 
 

 

 Jó felkészülést! 
 

 

Tata,2013-10-22.  

                                  

                                  

    

Fogel Zsolt         Kovács Judit 

 Szervező        Főtitkár 

+3630/8249539       +3670/3650236 


