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Időpont:  2017.11.25-26 (Szombat-Vasárnap) 

 

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

Rendező:  Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 

 

Résztvevők: minden MUKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportoló és a kiírt nevezési díjat 

megfizető Szövetségen kívüli egyesületek sportolói. 

 

 

KORCSOPORTOK , KATEGÓRIÁK  

 

Korcsoport Megnevezés 2017/2018 

§. Mini >2010 

I. Gyerek/Gyerek amatőr 2009-

2007 

II. Serdülő/Serdülő amatőr 2006-

2004 

III. Ifjúsági 2003-

2001 

IV. Felnőtt <2000 

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

mailto:ugrokotel@gmail.com


AMATŐR KATEGÓRIA (csak egyéni versenyben, gyerek és serdülő korcsoportban) Az „amatőr” kategóriát azok számára hoztuk létre, akik még kezdő versenyzők a kötélugrás sportban. AMATŐR kategóriába nevezhető: 
 - akinek ez az első Egyéni Országos Bajnoksága, vagy 

 - már versenyzett, de akkor is „AMATŐR” kategóriában és most sem hajt 30 mp gyorsaságiban 

    többet, mint 65 (gyerek korcsop.), ill. 70 (serdülő korcsop.) Az amatőr korcsoportban való indulás nem jelent „A” korcsoportba kerülést a Diákolimpián, akár hányadik helyezést is ér el ezen a versenyen. Akik nem az adott kritériumnak megfelelő versenyzőt neveznek az amatőr korcsoportba, azok automatikusan kizárásra kerülnek a versenyből. 
Csak összetettre lehet nevezni ebben a kategóriában! 
 

CSAPAT KORCSOPORTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Az egy csapatban versenyzők között maximum egy korcsoport különbség lehet. Ez azt jelenti, hogy csak az 

egymás melletti korcsoportba tartozó versenyzők alkothatnak egy csapatot.  

Pl. mini és gyermek, 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 fiatalabbak korcsoportjában versenyezhet a csapat. 

 Ha már egynél több idősebb van a csapatban, akkor az idősebb korcsoportban kell indulniuk.  
Példa:  
3(4) gyerek és 1 serdülő korcsoportos versenyző = Gyerek korcsoport 

2(3) gyerek és 2 serdülő korcsoportos versenyző =Serdülő korcsoport 

 
 

VERSENYSZÁMOK  
 

EGYÉNI VERSENY 

Minden versenyszámra lehet külön is nevezni, kivéve amatőr kategóriában! 

- 30 mp gyorsasági futás (minden korcsoportban) 

- 90 mp (csak gyerek kcs.), ill.  180 mp (serdülő, ifi, felnőtt kcs.) állóképességi futás (amatőr kategóriában nincs ilyen versenyszám) 

- 45-75 mp zenés szabadon választott gyakorlat (minden korcsoportban) 

- Összetett: az adott korcsoport minden versenyszámában indul.  
o Mini, amatőr gyerek, amatőr serdülő korcsoport 2 versenyszám: 30mp gyorsasági és szabadon választott gyakorlat 
o Gyerek, serdülő, ifi felnőtt korcsoport, 3 versenyszám: gyorsasági és állóképességi futás, 

meg szabadon választott gyakorlat  

 
EXTRA SZÁM 

Tripla: csak 2003-ban, vagy korábban születetteknek (időkorlát nélkül, első elakadásig egy felugrás alatt 3 hajtás folyamatosan).  Ez a versenyszám egyben válogató verseny is a 2018. évi VB-re. 

 

VÁLOGATÓ  

A verseny egyben az első egyéni válogató verseny is a 2018. évi VB-re, valamint a korosztályos Versenyre 
12-14 és 15+ korcsoportban. Akik válogatózni szeretnének, nevezéskor jelezni kell! 



CSAPAT VERSENYSZÁMOK  
 

Ha valakik csak adott versenyszám(ok)ra szeretnének jelentkezni, a következő lehetőségeik 

vannak: 

- DD3 szabadon választott (3 fő) 

- 1x60mp DD3 gyorsasági (3 fő ) ÚJ SZÁM: 2-en hajtanak a harmadik fut 1 percig 

- DD4 szabadon választott (4 fő) 

- 4x45mp DD4 gyorsasági (4 fő) 
 

 

- DD3 összetett verseny: (3 fős csapat, ugyanaz a 3 fő indul mindkét versenyszámban)                          

o 1x60mp gyorsasági (3fő)  ÚJ SZÁM 

o DD3 szabadon választott gyakorlat (3fő)  
 

- DD4 összetett verseny: ( 4 vagy 5 fős csapat, akik mind a két versenyszámban indulnak )                          

o 4x45mp gyorsasági (4fő) 

o DD4 szabadon választott gyakorlat (4fő)  

                                                                  1 fő cseréjére van lehetőség a 2 versenyszám során 
 

TOVÁBBI FELTÉTELEK Azon csapatoknál, ahol fiúk is 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. 
 

 

NEVEZÉS 

A verseny nevezési határideje: 2017. november 5. éjfél (vasárnap) Amennyiben valaki a határidő után szeretne nevezni, úgy a nevezési díjon felül a MUKSZ részére  

1.000 forint/versenyző késedelmi díjat is kell fizetnie! 
 

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

 
ORVOSI IGAZOLÁS 

A versenyen nem indulhat, akinek nincs érvényes sportorvosi igazolása (MUKSZ honlapról letölthető a nyomtatvány), de nevezni lehet.  

Az igazolást 2017. november 17. éjfélig kell elküldeni az ugrokotel.csajkaerika@gmail.com email címre.  
 

BÍRÓK Bírók jelentkezését is a nevezéskor kell leadni. 
 

VÁLOGATÓ Válogatósok jelentkezését is a nevezéskor kell leadni. 
 

 

http://www.muksz.hu/
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REGISZTRÁCIÓ  

A verseny helyszínére érkezéskor regisztrálni kell a csapatoknak a versenyirodában, a hiányzókat kötelesek jelezni! Regisztrációkor kell a bírói díjakat is fizetni készpénzben! 
 

 

FIZETENDŐK  
 

NEVEZÉSI DÍJ  

- MUKSZ versenyengedéllyel rendelkezőknek 

o egyéni versenyben (tripla is): 1.500 Ft/versenyszám/fő 

o csapat versenyszámok: 2.500 Ft/csapat/versenyszám 

- MUKSZ versenyengedéllyel NEM rendelkező sportolóknak kétszeres nevezési díjat kell fizetni a közgyűlés határozata alapján. 
 

BÍRÓI DÍJ  

- Egyéniben: 2.500 Forint /Induló  
- Csapat versenyszámoknál: 1.500 Forint/Versenyszám 

 

 

FIZETÉS 
 

- A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük küldeni:  

OTP Bank Nyrt. 11735043-20037587 Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület 

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

- A bírói díjakat regisztrációkor, a helyszínen kell fizetni készpénzben (számla ellenében)! 

 

 

 FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2017. november 6. Amennyiben valaki a határidő után utal, úgy a szervező részére 1.000 forint/versenyző késedelmi díjat 
kell fizetnie! 

 

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK 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 versenyt megelőző utolsó héten a visszafizetés mértéke 0 % 

- a verseny napja előtt 7-14 nappal a visszafizetés mértéke 50 % 

- a verseny napja előtt 15 napon túl  a visszafizetés mértéke 100% 

Ha a versenyző a verseny napját megelőző 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, szállás és étkezés költségeire is.  
 



DÍJAZÁS   

- Minden versenyszámban korcsoportonként és nemenként (amennyiben volt legalább 3 induló) az 1-3. 

helyezett oklevelet kap. 

- Összetettben (egyéni, DD3 és DD4 összetett) korcsoportonként és nemenként (ha volt legalább 3 induló) az 1-3. helyezett érem, a 4-6. helyezett oklevelet kap. 

 

 

SZÁLLÁS 

Ahogyan tavaly, most sem lesz közösen szervezett szállás, viszont a szervezők az alábbi listát küldik. 

Aranyszálló 

6600 Szentes Arany János u 15 

06 20 487 2211 

Email: aranyszallo@gmail.com 

Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
6600 Szentes Csallány Gábor part 4. 

06 63 400-123 

Email: info@ udulokozpont-szentes.hu 

Teney Béla Kollégium 

6600 Szentes Jövendő u. 6. 
63 311-544 

63 311-616 

 

 

 

TERVEZETT PROGRAM 

November 25 - 26. – ha lehet, egy napra tervezzük a korcsoportok egyéni és kétköteles számait, de a le-, ill. felversenyző gyerekeket így is érintheti mind a két nap versenye. 
 A program természetesen nagyban függ a nevezések számától, összetételétől, így végleges program és részletes időterv csak a nevezések beérkezése után várható.  

 

 

 

Jó felkészülést, szeretettel várunk mindenkit! 

 

Minden olyan kérdésben, mely a kiírásban nem szerepel, a MUKSZ szabályai érvényesek. 
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Szervezők elérhetősége: 

 

e-mail: vassnemoni74@citromail.hu Vassné Bögöthy Mónika +36705227425 

 

Szentes, 2017. szeptember 24. 

 

 

 

 

   

         Vassné Bögöthy Mónika       Csajkáné Lukács Erika 

                     Szervező                                             MUKSZ elnökségi tag   

            +3670/5227425                  +3630/5421307 


