
  

 

 

 



  

 

 

2016/2017. TANÉVI 
KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA®  
EGYÉNI ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 

A Kötélugrás Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Ugrókötelesk Szövetség rendezi 
meg. 

1. Az verseny célja 

• A kötélugró sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy az ugróköteles diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.  
• A tanév „Magyarország Kötélugró Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 
• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 

Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az országos döntő rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Ugrókötelesek Szövetsége. Társrendező a 
MUKSZ megbízásából az ÓSSC Kispest, Patonyi László Sportcsarnok 

3. Az országos döntő helye, ideje 

Időpont: 2017. április 8-9.  

Helyszín: április 8-án: Újlaki Általános Iskola tornacsarnoka (1023 Budapest, Ürömi utca 64.) 
Helyszín:  április 9-én: Patonyi László Sportcsarnok, Budapest (1095 Budapest, Thaly Kálmán utca 1-7.) 

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint. 

Korcsoportok 

I. korcsoport:  2008-ban vagy később születettek 

II. korcsoport:  2006-2007-ben születettek 

III. korcsoport: 2004-2005-ben születettek 

IV. korcsoport: 2002-2003-ban születettek 

V. korcsoport  2000-2001-ben születettek 

VI. korcsoport  1997-1998-1999-ben születettek 

Az 1997-es születésű VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző 
tanévben is az intézmény tanulója volt és az 2016/2017. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója. 

Felversenyzés 

A felversenyzés nem lehetséges. 

Korlátozás 

„A” kategóriában köteles indulni az a versenyző, aki a 2016-ban és 2017-ben megrendezett MUKSZ Országos 
versenyen 1-10. helyezést ért el összetettben bármely korcsoportban. Továbbá azok, akik válogató versenyeken 



  

 

 

vettek részt, illetve nemzetközi versenyeken indultak akár csapatban vagy egyéniben 2016-ban (FISAC/ERSO vagy 
WJR). 

„B” kategóriában azon versenyzők indulhatnak, akik az „A” kategóriában meghatározott feltételeknek alapján „A” 
kategóriában nem indulhatnak. 

Résztvevők 

• Megyei versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel 
rendelkeznek. 

• Országos döntő: a megyei versenyekről korcsoportonként lányoknál az 1-3. helyezett egyéni versenyzői 
vehetnek részt. Fiú kategóriában a megyei versenyekről 1-6. helyezett jut tovább, de külön országos döntőjük 
csak abban az esetben van, ha min. 8 versenyző nevez az országos döntőre az adott korcsoportban. (Indulóktól 
függetlenül külön kategóriában versenyeznek a megyei versenyen). 

5. Versenyszámok, kategóriák 

Gyorsasági: 30 mp-es (90 mp-es ill. 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. 
A versenyszámok nemenként az alábbi kategóriákban és korcsoportokban kerülnek kiírásra: 

Korcsoport VERSENYSZÁM 

Időhatár Versenytér 

I. 
 
 

II. 

„A” 
KATEGÓRIA 

„B” 
KATEGÓRIA 

 
Szabadon 
választott 

Szabadon 
választott 

45-75mp 12 x12m 

Gyorsasági Gyorsasági 30mp 5 x5m 

Gyorsasági nincs 90mp 5 x5m 

 
III. 

 
 

IV. 
 
 

V. 
 
 

VI. 

Szabadon 
választott 

Szabadon 
választott 

45-75 mp 12 x12m 

Gyorsasági Gyorsasági 30mp 5 x5m 

Gyorsasági nincs 180mp 5x5m 

Az országos döntőn a korcsoport összevonások lehetőségének jogát a MUKSZ fenntartja. Az összevonás a verseny 
előtt értesítőt küld a szervező. 

6. A versenyek lebonyolítása 

Megyei versenyek: a megyei versenyek kiírása alapján; 

Országos döntő: a nevezések száma alapján összeállított lebonyolítási rend alapján. 

Tervezett program 

2017. április 08.   I., II., III. „A” és „B” egyéni versenye 

   I., II., III. korcsoportok formációs diákversenye 



  

 

 

2017. április 09. IV., V., VI. „A” és „B” egyéni versenye 

    IV., V., VI. korcsoportok formációs diákversenye 

A program csak tervezett, mely a nevezések beérkezése után változhat. 

7. Igazolás 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi 
kiegészítéssel: az elektronikus nevezési lap helyett a jelen versenykiírás mellékletét képező nevezési lap használata kötelező. 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén. 

8. Díjazás 

Az 1-3.helyezett oklevél, összetett versenyszámban 1-3.helyezett érem, a 4-6.helyezett oklevél díjazásban részesül. 

9. Nevezés 

A megyei versenyekre a nevezési lap kitöltésével és helyszínen való leadásával lehet nevezni (1. számú melléklet). 

Az országos döntőre a megyei versenyek rendezői nevezik a versenyzőket. 
Nevezési díj az országos döntőre: 2.500 Ft/fő. A megyei döntőkön a nevezés ingyenes. 
Az átutalás határideje: 2017. március 21. (kedd) 

Számlatulajdonos neve: Óbudai Strandröplabda Sport Club 

Számlavezető bank: OTP Bank 

Számlaszám: 11719001-29902341 

Fontos információ az utalásokkal kapcsolatban: A befizetésekről elektronikus számlát állítunk ki, ezért kérjük e-
mailben/közleményben pontosan megadni, ahová a számlát kéri, különös tekintettel az iskolák és tankerületi 
központok új nevére!  
Számlázással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon Auffenberg Antalhoz: 06-20-526-1881 

10. Költségek: 

A versenyek rendezési költségeit a szervezők biztosítja.  
A részvételi költségeket (utazás, étkezés, szállás, stb.) a versenyzők viselik.  

11. Sportági rendelkezések 

• 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! 

• Minden olyan kérdésben, amelyet jelen versenykiírás nem tartalmaz, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai”, 
valamint a Magyar Ugrókötelesek Szövetségének versenyszabályai szerint kell eljárni.  

További információ 

Kovács Judit 

Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 
Telefon: +36703650236 

Email: ugrokotel@gmail.com 
 

Auffenberg Antal 
verseny szervezője 

Telefon: +36205261881 
Email: kotelugras.kispest@gmail.com 

mailto:ugrokotel@gmail.com


  

 

 

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP 
  sportágak egyéni versenyeire

....................……….......... KÖTÉLUGRÁS 
 megye                  sportág 
 

Név: ………… .....................................................................................................................................  

Szül. év, hó, nap....................................................Szül. hely: ............................…………................... 
Édesanyja neve: .................................................................................................................................  
Korcsoport: ........................... 
Kategória: ............................. 
Versenyszám ......................................................................................................................................  

Testnevelő tanár:  ...............................................................................................................................  
Iskola neve  .........................................................................................................................................  

címe  ...................................................................................................................................................  
telefonja ..............................................................................................................................................  

e-mail címe:  .......................................................................................................................................  
Egyesület:  ..........................................................................................................................................  
Edző:...................................................................................................................................................  
 

 
P.H. 

 ............................... ............................... 
 testnevelő tanár iskola igazgató 
  
 
 

 

ORVOSI IGAZOLÁS 

„Kötélugró Diákolimpián indulhat, versenyezhet” 
 

A megyei, budapesti döntőn elért eredménye ...............................  
 
 
 P.H 
 ...................................... 
 megyei, budapesti titkár 

 
Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 


