Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
3397 Maklár, Alkotmány út 17.
ugrokotel@gmail.com
Tel.: +3670/3650236



VERSENYKIÍRÁS

   Országos Kötélugró Csapatbajnokság

 Tata, 2011. November 19.
           

Időpont:	 2011. November 19. (szombat)

Helyszín: 	Tatai Edzőtábor, Tata, Baji út 21.
                               

Rendező: 	Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
      	Tatai Hódy SE
        Talentum Iskola, Tata

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


Korcsoportok: 			
                   	
Korcsoport
Megnevezés
2010
2011
2012
I.
Gyerek
1999-2001
2000-2002
2001-2003
II.
Serdülő
1996-1998
1997-1999
1998-2000
III.
Ifjúsági
1993-1995
1994-1996
1995-1997
IV.
Felnőtt
< 1992
< 1993
< 1994







                      
Versenyszámok:(minden versenyszámra lehet külön is nevezni)!!!



                        
		
Egyköteles versenyszám: (összetettben való nevezés esetén 4 vagy 5 fős csapatok)
		4 x 30mp gyorsasági és duplázás,
		Páros szabadon választott gyakorlat
		Formációs szabadon választott gyakorlat




       Duplaköteles versenyszám: (összetettben való nevezés esetén 4 vagy 5 fős csapatok)		                      4 x 45 mp gyorsasági
		DD 3 szabadon választott gyakorlat
		DD 4 szabadon választott gyakorlat


       Összetett csapatverseny - mind a 6 versenyszámra való nevezést és azoknak          bemutatását jelenti 4 vagy 5 fős csapatokkal. 
			






















A nevezés feltételei


A verseny nevezési határideje: 2011. november 4. (péntek)

A november 4. után érkező nevezések dupla nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján.

E-mailben: 	   ugrokotel@gmail.com és az ugrokotel.fogelzsolt@gmail.com címekre.
Mindenki figyelmét felhívjuk, hogy a nevezéseket mind a kettő e-mail címre kell küldeni! 

Nevezési díj: Versenyszámonként: 2.000 Ft/ csapat
Egyéni vagy duplaköteles összetett verseny: 6.000 Ft/ csapat
Összetett csapatverseny: 12.000 Ft/ csapat

	         
	          
A nem szövetségi tagok és versenyengedéllyel nem rendelkező szövetségi tagok kétszeres nevezési díjat kötelesek fizetni a MUKSZ közgyűlésének határozata alapján

Nevezési díj, szállás és étkezési díj befizetésének határideje utalással: 2011. november 11. 
(a nevezési határidőn túl nincs módosítási lehetőség a nevezéseken)


A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük küldeni: Talentum Iskola


Minden résztvevő egyesület köteles két versenybírót hozni, vagy ha nem tud, ki kell fizetnie a helyettes bíró költségét, ami 10000ft/ bíró. 

Díjazás: Külön van eredményhirdetés minden versenyszámban és kategóriában (1-3. oklevél). Ezen felül hirdetünk eredményt egyéni, duplaköteles valamint abszolut összetett versenyben (1-3 érem,4-6 oklevél).
 
Szállás, étkezés: Tatai Edzőtábor-szállás:3200 Ft/fő/éj (2 ágyas, zuhanyzós szobákban)
                                                 
Reggeli:600 Ft
Ebéd:950 Ft
Vacsora:800 Ft









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



2011. november 19. szombat  
				
  830          Bemelegítés
  900       Megnyitó
  930       Formáció gyorsasági
            DD gyorsasági

            Gyorsasági eredményhirdetés

1100        Páros szabadon választott gyakorlatok

                  EBÉD

1400       Formációs szabadon választott gyakorlatok

1530       Páros, formáció eredményhirdetés
          
	1630       DD3 szabadon választott gyakorlatok
	1730       DD4 szabadon választott gyakorlatok
 
1900       DD3, DD4 eredményhirdetés

20.00     Csapatbajnokság eredményhirdetése, a verseny zárása


Egyéb: 

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



Jó felkészülést!


Tata,2011. szeptember 19.            
                                                                                                                   
                                                                                                                              
			
Fogel Zsolt 								Kovács Judit
Elnök									Főtitkár
+3630/8249539							+3670/3650236

