Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 137
ugrokotel@gmail.com
Tel.: +3670/3650236

VERSENYKIÍRÁS

Országos Egyköteles Kötélugró Bajnokság és Egyéni EB
Válogató Verseny

Szentes, 2015. Január 24-25.

Időpont:

2015. január 24-25. (szombat-vasárnap)

Helyszín:

Dr. Papp László Városi Sportcsarnok - Szentes
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Szállás, étkezés: Terney Béla Kollégium, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Jövendő u. 6.
Rendező:

Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
Kiss Bálint Kötélugró Klub Szentes

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

Korcsoportok:
Korcsoport

Megnevezés

§.

Mini

2007-

I.

Gyerek

2004-2006

II.

Serdülő

2001-2003

III.

Ifjúsági

1998-2000

IV.

Felnőtt

< 1997

Legalább 3 induló szükséges egy-egy korcsoport, ill. az adott korcsoporton belül a fiúk külön
versenyéhez!

Versenyszámok:(minden versenyszámra lehet külön is nevezni)!!!
Egyéni verseny: 1. 30mp gyorsasági (minden korcsoportban)
2. 90mp állóképességi gyorsasági (csak gyerek korcsoportban)
180 mp állóképességi gyorsasági (serdülő, ifi, felnőtt korcsoportban)
3. 45-75 mp zenés szabadon választott gyakorlat
összetett: az adott korcsoportra vonatkozó minden versenyszámban indul.
(a miniket kivéve két gyorsasági és egy szabadon választott gyakorlat)
Extra versenyszámok: 15 év felettiek tripla versenye (időkorlát nélkül, az első elakadásig, egy
felugrás alatt három hajtás – ez a versenyszám egyben válogató verseny is!)
15 év alattiaknak 30 mp dupla
Páros verseny: 1. 2x30mp gyorsasági (mindkét versenyző gyorsaságizik!!!)
2. 45-75mp zenés páros szabadon választott gyakorlat
összetett: ugyanaz a 2 fő mindkét versenyszámban indul
Formációs verseny: 1. 4x30mp gyorsasági (mind a 4 versenyző gyorsaságizik!!!)
2. 45-75mp zenés formációs szabadon választott gyakorlat (4 fő)
összetett: 4-5 fős csapat, mely mindkét versenyszámban indul
(1 fő cseréjére van lehetőség a 2 versenyszám során)

Válogató verseny: A verseny egyben az első egyéni válogató verseny is a 2015-s EB-re
(Németország) 12-14, valamint 15+ (EB és nyílt) korcsoportban!

NEVEZÉS:
HATÁRIDŐ: 2015. január 11. (vasárnap éjfél)

A határidő után érkező nevezéseket csak dupla nevezési díjért tudjuk fogadni a
MUKSZ közgyűlésének határozata alapján!
MÓDJA: Nevezésekre online van lehetőség. A www.csuj.ininet.hu oldalon. Csatolva
találjátok az erre vonatkozó segédanyagot. Nevezéssel kapcsolatos kérdésekkel az
ugrokotel.csajkaerika@gmail.com címen kaptok választ.
Nevezési díj:
- MUKSZ versenyengedéllyel rendelkezőknek:
- egyéniben: 1.000 Ft / versenyszám
- párosban és formációban: 2.000 Ft / versenyszám
Összetettben így az egyéni 3.000 Ft/fő, a páros 4000 Ft/páros, a formáció 4.000 Ft/ csapat aki mind a háromban indul, annak 5.800-6.000 Ft, a csapat létszámától függően-.

- MUKSZ versenyengedéllyel NEM rendelkező sportolók kétszeres nevezési díjat

kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján.

A nevezési díjak átutalásának határideje: 2014. január 16. péntek!
A nevezési díjakat a nevezési határidőig (ill. az utána dupla nevezési díjért elfogadott)
leadott nevezések alapján kell fizetni!!!
Az átutaláshoz szükséges számlaszámot a későbbiekben ismertetjük.

Bírók:
Minden versenyen résztvevőnek bírói hozzájárulást kell fizetni. A 2015-ös évtől nem
kötelezünk klubbokat a bírók delegálásra, hanem szövetségi szinten igyekszünk megoldani,
díjazni a bírókat. Ezért a bíró hozzájárulás költsége a következőképpen alakul.
Egyéni versenyen résztvevők: 1,000 forint/induló
Páros versenyen résztvevők: 1,000 forint/induló
Formációs versenyen résztvevők: 500 forint/ induló
Értelem szerűen, ha valaki mind a három versenyen részt vesz, akkor a bírói hozzájárulás
költsége: 2,500 forint lesz!
Díjazás:
Minden versenyszámban korcsoportonként és nemenként (amennyiben volt legalább 3 induló)
az 1-3. helyezett oklevelet kap.
Hirdetünk még eredményt egyéni, páros és formációs összetettben is, ahol az 1-3. helyezett
érem, a 4-6. helyezett oklevél díjazásban részesül.
Tervezett program:
2014. január 24. szombat - egyéni verseny
Kezdés tervezett időpontja: 9:00
25. vasárnap – páros és formációs verseny
Pontos programot a nevezések beérkezése (január 11.) után tudunk küldeni!!!
Szállás és étkezés: Terney Béla Kollégium, Központi Gyermekélelmezési Konyha
A szállás ára: 2,000 forint/fő/éjszaka + 300 forint IFA (18 év felettiek esetében)
Péntek és szombat éjszakára van lehetőség szállást foglalni.
Étkezés:
Reggeli: 300 forint
Ebéd: 700 forint
Vacsora: 500 forint
Étkezést lehet rendelni: péntek: vacsora, szombat: reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap: reggeli,
ebéd
Minden olyan kérdésben, amely a versenykiírásban nem szerepel, a MUKSZ szabályai
érvényesek.

Jó felkészülést! Szeretettel várunk mindenkit!
Szentes, 2014. december. 28.

Vassné Bögöthy Mónika
Szervező
+36705227425

Kovács Judit
Főtitkár
+36703650236

