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

1. Korcsoportok: 
 

 Kismester: 2001-ben vagy annál később született versenyzők 

Nincsen külön nemenkénti verseny. A lányok a fiúk ellen versenyeznek. 
 Nagymester: 2000-ben, vagy annál korábban született versenyzők. 

Nincsen külön nemenkénti verseny. A lányok a fiúk ellen versenyeznek. 
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Mini Demó korcsoportok: 
 

Lehetőség van egy fő lefelé, illetve felfelé nevezésére!!! 
 

I. Korcsoport: Gyermek és serdülő összevont korcsoport. < 2000 

II. Korcsoport: Ifjúsági és felnőtt összevont korcsoport. <2001  

Nagy Demó: 
 

Nincsen korcsoport, bármilyen korú versenyzőt lehet nevezni egy csapatba. 
 
 

Korcsoport Megnevezés 2015 

§. Mini 2007> 

I. Gyerek 2004-2006 

II. Serdülő 2001-2003 

III. Ifjúsági 1998-2000 

IV. Felnőtt <1997 
 

2. Versenyszámok és további tudnivalók 
 

Kismesterek és Nagymesterek: 
 

- 30 másodperces gyorsasági  
- 3 perces gyorsasági  
- Szabadon választott gyakorlat (45-74 máodperc)  
- Triplázás versenyszám (az összetett versenybe nem számít bele, külön hirdetünk eredményt ebben a 

versenyszámban. Csak Nagymesterek nevezhetnek!)  
 

Mini Demó: 
- Szabadon választott demó gyakorlat (3-4 perc)  

- Mini Demó: 4-6 fő  
- Bármilyen eszközt lehet használni.  
- 15x15 méteres a pálya.  
- Bármilyen ruhát, kosztümöt lehet viselni.  
- Bármilyen hosszúságú és minőségű kötelet lehet használni.  
- Nincs megkötés azzal kapcsolatban, hogy mi kell bemutatni az adott időben!!! 

 

Pontozás szempontjai: (maximum 100 pont) 
- Mennyire volt a műsor összhangban a zenével? 0-20 pont  

- Mennyire volt a műsor szórakoztató számomra? 0-15 pont  

- Mennyire volt a bemutatott műsor nehéz? 0-15 pont  

- Mennyire volt a műsor egyedi? 0-10 pont  

- Mennyire voltak a műsorban látványos elemek? 0-10 pont  

- Mennyire vannak a műsorban résztvevők szinkronban egymással? 0-10 pont  

- Mennyire voltak szépen bemutatva az elemek, trükkök, gyakorlatok? 0-10 pont  

- Hibák 0-10 pont  

 

Nagy Demó: 
 



- Szabadon választott demó gyakorlat (6-8 perc)  

- Minimum 7, maximum 16 ember  

- Bármilyen eszközt lehet használni.  
- 15x15 méteres a pálya.  
- Bármilyen ruhát, kosztümöt lehet viselni.   

- Bármilyen hosszúságú és minőségű kötelet lehet használni.  
- Nincs megkötés azzal kapcsolatban, hogy mi kell bemutatni az adott időben!!!  

Pontozás szempontjai: (maximum 200 pont) 
 

- Mennyire volt a műsor összhangban a zenével? 0-40 pont  
 

- Mennyire volt a műsor szórakoztató számomra? 0-20 pont  
 

- Egyköteles rész 0-10 pont  
 

- Kínai rész 0-10 pont  
 

- Duplaköteles rész 0-10 pont  
 

- Hosszú köteles rész 0-10 pont  
 

- Átugrálós, Soros rész 0-10 pont  
 

- Egyebek 0-10 pont  
 

- Mennyire volt a műsor egyedi? 0-10 pont  
 

- Mennyire voltak a műsorban látványos elemek? 0-10 pont  
 

- Mennyire vannak a műsorban résztvevők szinkronban egymással? 0-15 pont  
 

- Mennyire voltak szépen bemutatva az elemek, trükkök, gyakorlatok? 0-10 pont  
 

- A gyakorlat részek közötti váltások és cserék folyamatossága, nehézsége és egyedisége 0-15 pont  

- Helykihasználás, alakzatok 0-10 pont  
 

- Hibák 10 pont  
További információk: 
 

A kis-és nagy demók pontozásánál 5 fő képzett ugróköteles bíró, valamint 5 fő meghívott vendég fog pontozni. 
 

A 10 bíró által adott pontszámokat átlagoljuk és ez alapján áll fel a sorrend. 
 

 

 

 

3. A nevezés feltételei 
 
 

A verseny nevezési határideje: 2015. április 10. (péntek) – online a www.csuj.ininet.hu oldalon 
 

A Mesterek Tornájára nevezhet: (lista csatolva) 

http://www.csuj.ininet.hu/


 

Lányoknál minden olyan egyéni versenyző, aki: 
- a 2014-es Országos Egyköteles Bajnokságon  
- a 2015-as Országos Egyköteles Bajnokságon  
- a 2014-es Országos Diákverseny Döntőjén („A” kategóriában)  
- a 2015-as Országos Diákolimpia Döntőjén („A” kategóriában) ÖSSZETETTBEN benne volt a legjobb 5-ben!   

Valamint mind a három versenyszámot be tudja mutatni!   

Fiúknál minden olyan egyéni versenyző, aki: 
- a 2014-es Országos Egyköteles Bajnokságon  
- a 2015-as Országos Egyköteles Bajnokságon  
- a 2014-es Országos Diákverseny Döntőjén („A” kategóriában)  
- a 2015-as Országos Diákolimpia Döntőjén („A” kategóriában) ÖSSZETETTBEN benne volt a legjobb 5-ben!   

Valamint mind a három versenyszámot be tudja mutatni!  
 

Csatolt táblázatban vannak azok a versenyzők, akik indulhatnak a versenyen!  

 

4. Nevezési díjak:  
Mestereknél: 
 

Nevezési díj: 3,000 Ft/versenyző 

Mini Demó és Nagy Demó: 
 

Bárki nevezhet. 
 

Nevezési díj: 1,000/versenyző 
 
A nem szövetségi tagok és versenyengedéllyel nem rendelkező szövetségi tagok kétszeres nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ 
közgyűlésének határozata alapján  
Egyéni versenyző esetén 6,000 forint, demó nevezés esetén 2,000 forint (arra a versenyzőre vonatkozik csak, akinek nincsen 
versenyengedélye). 
 

Az április 10. után beérkezett nevezésekért dupla nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján. 
Bírói hozzájárulás: 
Mindenki aki a versenyen indul bírói hozzájárulást köteles fizetni. 
Mesterek (egyéni versenyzők):  1.500 HUF 

Demó versenyen indulók: 500 HUF/fő/Demó (ha valaki kis-és nagydemó versenyen is indul, akkor 1.000 forintot fizet)



5. A nevezés módja:  
A jelentkezés erre a versenyre is ONLINE zajlik. A www.csuj.ininet oldalon. Ehhez segítséget az 
ugrokotel.csajkaerika@gmail.com címen kaphat bárki! 
A nevezési díjakat, valamint a bírói hozzájárulást a következő számlaszámra kérjük küldeni : 
 

Számlatulajdonos neve: Maklári Lenksysteme Sport Klub 

Számlaszám: 18100002-00182293-21010018 

Bank: FHB 

Határidő: 2015. április 13. (hétfő) 
 

6. Díjazás: 
 

Mestereknél 
 Mesterek Tornáján csak összetett bajnokot hirdetünk. 
 Versenyszámonként hirdetünk egy bajnokot (összevonva a kis és nagymestereket - 30 mp, 180 mp, tipla /csak nagymestereknél/ 

valamint szabadon választott gyakorlat versenyszámban) 
 Az 1-3. helyezett kupát kap. (valamint a MUKSZ jóvoltából pénznyereményben részesülnek.) 
Mini és Nagy Demónál 
 Az 1-3. helyezettek kupát, valamint oklevelet kapnak. 
 Minden versenyző emléklapot kap. 

Bírók: 
A versenyt egy bírói gárdával tervezzük lebonyolítani. Ehhez 10 bíróra van szükség. 
Kérjük a csapatokat, hogy a jelentkezésnél a bírókat is jelöljék meg. Köszönjük! 
 

Szállás: 
Ha valaki szeretne hamarabb érkezni, akkor tudunk segíteni szállás foglalásban. Akinek van erre igénye, 
jelezze felénk minél hamarabb. 
 

Étkezés: 
Az idei versenyen nem biztosítunk ebédet. A verseny helyszínén lesz büfé, valamint tartunk ebédszünetet, ezzel lehetőséget 
adva mindenkinek, hogy ebédelni tudjon. 
Zene és videó: 

Az idei évben is várunk rövid bemutatkozó videót minden Mester jelölttől, valamint Demó csapattól. Valamint a zenéket is 
bekérjük előre. Ezzel kapcsolatos információkat a nevezések beérkezése után küldünk a csapatoknak.
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Tervezett program : (mely a beérkezett nevezések után módosulhat) : 
 
 

2015. április 26. (vasárnap) 
 

09:00 Bemelegítés 

09:45 Ünnepélyes Megnyitó 

10:00 Gyorsasági versenyszámok 

11:30 Szabadon választott versenyszámok 

15:00 Mini Demók 

16:30 Nagy Demók 

18:30 Eredményhirdetés 
 
 
 
 
 

Jó felkészülést! 
 

 

Maklár, 2015. március 17. 
 
 
 
 
 Kovácsné Farkas Zsuzsanna Kovács Judit  
Szervező Főtitkár 

 +3670/3256124            +3670/3650236 


