Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi
versenykiírása
A verseny rendezője

1.

Magyar Ugrókötelesek Szövetsége,
Szan-Dia Fitness Sport Club
2. Az országos döntő helyszíne és időpontja


I.-II.-III.- IV.-V.-VI. kcs. versenye (A- B kategória)



Helyszín:Cserháti Sándor Szakközépiskola Sporcsarnoka
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74.



Időpont:

2014. március 22-23.

3. Résztvevők:
Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni
versenyzői vehetnek részt.
Fiú kategóriában a megyei versenyekről A és B kategóriában is 3 versenyző jut tovább, de
külön országos döntőjük csak abban az esetben van, ha min. 3 versenyző nevez az
országos döntőre az adott korcsoportban és kategóriában. (Indulóktól függetlenül külön
kategóriában versenyeznek a megyei versenyen)
4. Korcsoportok és kategóriák:
Korcsoportok: a korcsoportbeosztást a Magyar Diákolimpiai Szövetség határozta meg.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

2005 - ben vagy később születettek
2003 - 2004-ban születettek
2001 -2002-ben születettek
1999 -2000 -ben születettek
1997 -1998 -ben születettek
1994 -1995 -1996 -ben születettek

Az 1994 -es születésű, VI. kcs-s tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben
indulhat, ha az előző tanévben is az intézmény tanulója volt.
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Egyéni versenyben „A” kategóriában köteles indulni az a versenyző, aki 2013. és 2014. évi
Országos Egyéni Egyköteles versenyein (bármilyen Országos Bajnokságnak meghirdetett
egyéni kötélugró versenyre vonatkozik) összetettben az 1-15. helyek bármelyikén végzett. „B”
kategóriában indulhat bárki, aki a versenyszámok mindegyikét be tudja mutatni.

A fiúknál és a lányoknál is van A és B kategória. A fiúknál csak abban az esetben lesz külön az
A és B kategória, ha legalább 3 versenyző nevez az adott korcsoportban és kategóriában. Erről
pontos információt a nevezések beérkezése után fogunk küldeni. Abban az esetben, ha less
olyan kategória és korcsoport, ahol nem less elég induló, akkor a szomszédos korcsoportok
versenyzőit vonjuk össze. Fiúknál a továbbjutók, a megyei versenyről az 1-3. helyezett.
5. Igazolás:
a Magyar Diáksport Szövetség, Általános szabályainak 6. pontjában leírtak szerint


Egységes igazolás: szabályosan, az Oktatási és Kulturális Minisztériumi rendelet alapján
kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes
diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), TAJ-kártya,
vagy annak másolata, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója
által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.



A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola-, vagy sportorvosi)
igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes
sportorvosi igazolás ezt kiválthatja).



Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapat-vezető a
versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel
bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.



Csapat- és egyéni versenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a
csapatok és az egyéni versenyzők versenyenként maguk gondoskodnak!



Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz
szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!



A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott
sportág versenyén!



Az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal,
illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény
alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző.
Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem
tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.
A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az
igazoló bizottság feladata és kötelessége.
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6. Nevezés:
A megyei versenyekre az MDSZ weboldalán található nevezési lap pontos kitöltésével lehet
jelentkezni, melyet a megyei verseny rendezőjének kell elküldeni. Az országos döntőre a
megyei versenyek rendezői nevezik a versenyzőket korcsoportonként, kategóriánként. A
megyei versenyeredményeket, valamint az Országos Döntőre való nevezést 2014 március 9-ig
kell elküldeni a Magyar Ugrókötelesek Szövetsége és a rendezők címére: ugrokotel@gmail.com
; vagomarcsi@gmail.com Mindkettő email címre!
7. Versenyszámok:
Egyéni egyköteles
Korcsoport

VERSENYSZÁM
„A”

„B”

Időhatár

Versenytér

45-70 mp

12 x 12 m

30 mp

5x5m

90 mp

5 x 5m

45-70 mp

12 x 12 m

KATEGÓRIA KATEGÓRIA
Szabadon

I.
II.

választott

Szabadon
választott

Gyorsasági
Gyorsasági

III.

Gyorsasági

30 mp

Szabadon

Szabadon

IV.

választott

választott

V.

Gyorsasági

Gyorsasági

30 mp

5x5m

VI.

Gyorsasági

-

180 mp

5x5m
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Gyorsasági: 30 mp-es (vagy 90 az I-II. kcs-ban, 180 mp-es a III-IV-V-VI. kcs-ban) váltott lábú
szökdelés kötélhajtással. Bármilyen kötél használható.
Szabadon választott gyakorlat: 45-75 mp-es zenével összhangban végrehajtott gyakorlat.
Bármilyen kötél használható.

8. Díjazás:
Az országos döntőn egyéni versenyben „A” és „B” kategóriában az összes versenyszámban
külön-külön eredményt hirdetünk. A korcsoportonkénti,versenyszámonkénti 1-3.helyezett
oklevél, Összetett versenyszámban korcsoportonként és kategóriánként 1-3.helyezett érem, a
4-6.helyezett oklevél díjazásban részesül.

9. Költségek:
A rendezés költségei a rendezőket,a részvétel költségei a résztvevőket terheli.
Nevezési díj egyéni indulóknak:

3.000Ft/fő.

A Magyar Ugrókötelesek Szövetsége határozata alapján a nevezési határidőn túl érkező
nevezők dupla díjat kötelesek fizetni.
Az átutalás határideje: 2014 március 14 (péntek)
Számlatulajdonos neve: Szan-Dia Fitness Sport Club
Számlaszám: 17600107 00191614 00200004
Sopron Bank Zrt.
Bírói hozzájárulás:a nevezések beérkezése után kerül kiszámításra főre lebontva
10. Egyebek:
A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a
tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és
egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a
versenyző mezén egyesületi név szerepel, a csak a rendező által biztosított jelzőmezben
versenyezhet!
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Minden olyan kérdésben, amelyet jelen versenykiírás nem tartalmaz, a Magyar Ugrókötelesek
Szövetségének versenyszabályai szerint kell eljárni. A versennyel kapcsolatos kérdésekben
érdeklődni lehet:
Kovács Judit
főtitkár
Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
Telefon: +36703650236

Email: ugrokotel@gmail.com;

Vágó Lászlóné
verseny rendezője
Szan-Dia F.S.C.
Telefon: +36305009555

Email: vagomarcsi@gmail.com
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