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VERSENYKIÍRÁS 

 
Országos Kötélugró Csapatbajnokság 
          

 

 
 

Időpont: 2016. december 10.  

 

Helyszín: Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola,  

  5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.  

 

Rendező:  Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 

   Újvárosi DSE 

   Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

 

Résztvevők: minden MUKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportoló és a kiírt 

nevezési díjat megfizető Szövetségen kívüli egyesületek sportolói. 
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Csapatok összeállítása: 

Az együtt versenyző csapatok, párosok, formációk és duplaköteles csapatok 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. 

  

Ha szomszédos korcsoportból áll a csapat, és csak egy idősebb korcsoportos versenyző a csapat tagja, akkor a többségben levő fiatalabb korcsoportos csapattagok kategóriájában 
versenyez a csapat. 

 

Ha már egynél több idősebb van a csapatban, akkor az idősebb korcsoportban kell 
indulniuk.  

Példa:  3 gyerek és 1 serdülő korcsoportos versenyző = Gyerek korcsoport 2 gyerek és 2 serdülő korcsoportos versenyző =Serdülő korcsoport 

 

Versenyszámok és további feltételek: 

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. 

 

Az összetett versenyen kívül lehet nevezni egyköteles összetett (páros, formáció, 4x30 mp 

egyéni gyorsasági), vagy duplaköteles összetett (DD3, DD4, 4x45 mp duplakötél gyorsasági) versenyre is. Ezen esetben is 4 vagy 5 fős csapatoknak kell versenyezni, és mind a három 
versenyszámot bemutatni. 

 Lehetőség van minden versenyszámra külön nevezni, hiszen minden versenyszámnak külön 

eredményhirdetése lesz. 

 

Azon csapatoknál, ahol fiúk vannak a csapatban (vegyes csapatok), a fiúknak NEM kell 

minden versenyszámban részt venni, addig, amíg nincs meg a minimum 3 csapat az adott 

korcsoportban, hiszen ebben az esetben a lány csapatok ellen versenyeznek. 

 



Versenyszámok: (mindenversenyszámra lehet külön is nevezni) 

 

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

o 4x 30mp gyorsasági(4fő) 

o Páros szabadon választott gyakorlat (2fő) 

o Formációs szabadon választott gyakorlat (4fő) 

 

Duplaköteles versenyszám: (összetettben való nevezés esetén 4 vagy 5 fős  

csapatok)                          

o 4x45mpgyorsasági(4fő) 

o DD 3szabadonválasztott gyakorlat(3fő) 

o  DD 4szabadonválasztott gyakorlat(4fő) 

 

Összetett csapatverseny- mind a 6 versenyszámra való nevezést és azoknak 

bemutatását jelenti 4 vagy 5 fős csapatokkal. 

 

Ha valaki csak adott versenyszámokra szeretne jelentkezni, a következő lehetőségei 
vannak: 

 

 Páros szabadon választott 

 Formáció szabadon választott 

 DD3 szabadon választott 

 DD4 szabadon választott 

 4x30 mp gyorsasági 

 4x45 mp DD gyorsasági 

 

A verseny egyben válogató verseny is a 2017-os Európa Bajnokságra (Portugália). A közgyűlés határozata alapján, minden olyan csapatnak, akik bármilyen versenyszámban 
részt kívánnak venni az adott nemzetközi versenyen kötelesek ezen a versenyen elindulni, kivéve ha a közgyűlés másként határoz adott csapatokkal kapcsolatban. 
 

 



 

 

A pálya méretei és a gyakorlat követelménye: 

Gyorsasági pálya: 5x5 méter 

Szabadon választott pálya 12x12 méter A szabadon vál. gyakorlatok időtartalma: minimum 45 másodperc, maximum 75 másodperc 

 

 A  nevezés feltételei 

A verseny nevezési határideje: november 13. éjfél (vasárnap) Amennyiben valaki a határidő után szeretne nevezni, úgy a MUKSZ részére 1,000 forint/versenyző büntetést kell fizetnie. 
 

Nevezés: 

A jelentkezés a www.muksz.hu oldalon online történik.  

 

Nevezési díj: 

Versenyszámonként: 2.000Ft/ csapat 

Egyéni vagy duplaköteles összetett verseny: 6.000Ft/csapat 

Összetett csapatverseny:12.000Ft/csapat 

Bírói hozzájárulás: 1.500 Ft/versenyszám (a helyszínen kell fizetni készpénzben) 

 

A nem szövetségi tagok és versenyengedéllyel nem rendelkező szövetségi tagok kétszeres  

nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ  közgyűlésének határozata alapján 

 

A nevezési díjakat befizetése 

A következő számlaszámra kérjük küldeni:  

Újvárosi DSE, 11745011-20220499 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy kinek kell kiállítani a számlát! 

 

 

 

 

http://www.muksz.hu/


 Fizetési határidő: 2016. november 14.  Amennyiben valaki a határidő után utal, úgy a szervező részére 1,000 forint/versenyző 
büntetést kell fizetnie. 

A fizetéssel kapcsolatos további fontos tudnivalók: A szervező által meghatározott díjakat mindenki köteles határidőben befizetni. Amennyiben az összeg befizetésre került, de a versenyző bármilyen okból nem tud részt venni a versenyen a visszafizetésre a következő lehetőségek állnak fenn: 
- A verseny napjától számított egy héten belül a visszafizetés mértéke 0 % 
- A verseny napjától számított két héten belül a visszafizetés mértéke 50 % 
- A verseny napjától számított három héten belül a visszafizetés mértéke 100% Ha a versenyző a verseny napjától számított három héten belül nem jelezte a nevezés 
visszavonását és nem fizette be az összeget, akkor köteles azt megtenni valamilyen formában. Az adott versenyző addig nem vehet részt további versenyeken, ameddig a 
tartozását nem rendezi. 
Ez a szabály vonatkozik a nevezési díjak összegére, bírói díjakra, szállás és étkezés 
költségeire is.  

 

 

 A bírói hozzájárulást a helyszínen készpénzben kell fizetni!!!  

 

Díjazás:  

Külön van eredményhirdetés minden versenyszámban és kategóriában (1-3. oklevél). Ezen 

felül hirdetünk eredményt egyköteles, duplaköteles valamint abszolút összetett versenyben 

(1-3 érem, 4 – 6 oklevél). 

 

EGYÉB: 

A versenyre nevezést csak érvényes versenyengedéllyel lehet leadni és fogadja el a 

rendszer. A versenyengedélyek igénylése egy héttel a nevezési határidő előtt egy rövid időre befejeződik. 
Csak azoknak van versenyengedélye, akik feltöltik az orvosi igazolást, valamint elküldik a 

szövetség részére a befizetést igazoló dokumentumot. 

A versenyengedélyeket november 7-ig lehet megkapni. 

 

 

 



Tervezett program: (mely a beérkezett nevezések után módosulhat): 

 

2016. 12. 10. 

930         Bemelegítés 

1000         Megnyitó 

1030         Formáció gyorsasági 

   DD gyorsasági 

1200        Páros szabadon választott gyakorlatok 

                   Gyorsasági eredményhirdetés 

 

EBÉDszünet 

 

1500         Formációs szabadon választott gyakorlatok 

1630         Páros, formáció eredményhirdetés 

1730         DD3szabadonválasztott gyakorlatok 

1830         DD4szabadonválasztott gyakorlatok 

2000         DD3, DD4eredményhirdetés 

20.00  Csapatbajnokság eredményhirdetése, a verseny zárása 

 

Egyéb: 

 

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

érvényesek. 

 

Jó felkészülést! 

 

Baj,  2016-10-25 

 

 

Diszterhöft Orsolya, Kovács Mariann, Nagy Krisztina                Apostol-Kovács Judit 

            Szervező       Főtitkár 

  Kovács Mariann: +3630/9949879                                  +3670/3650236 


