Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
Tel.: +3670/365-02-36

VERSENYKIÍRÁS

BOSCH Mesterek Tornája ésDemó Kupa

Eger, 2017. május20.
Időpont :
Helyszín:

2017. május 20.
Kemény Ferenc Körcsarnok
3300 Eger, Stadion u. 8.

Rendező:

Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
Maklári Bosch Kötélugró Klub

Résztvevők:Minden MUKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportoló és a kiírt nevezési díjatmegfizető
Szövetségen kívüli egyesületek sportolói.
Gála-közönségdíj: (ÚJDONSÁG!)

Idén szervezünk egy gálát, ahol az aznapi verseny 3 legjobbja minden
korcsoportban és kategóriában újra bemutatja a gyakorlatát. ( Legjobb 3 összetett
Kismester, Legjobb 3 összetett Nagymester /ők csak szabadon választott
gyakorlatot mutatnak be újra/, a Legjobb 3 Mini Demó /I., II., III. korcsoportból,
és a Legjobb 3 Nagy Demó.
A közönség díjat a résztvevő egyesületek döntik majd el. A verseny zárása után
szavazókártyákat kapnak, ahol a legjobb 3 csapat vagy versnyző közül egyet lehet
majd megjelölni.
A közönség díjat az éremátadás során kapják meg a csapatok/versenyzők. A díj
egy vándorkupa lesz!

KORCSOPORTOK
KORCSOPORTOK – Mesterek Tornája:



Kismester: 2002 vagy azelőtt született versenyzők.
Nagymester: 2003 vagy azután született versenyzők.

Abban az esetben, ha legalább 3 fiú versenyző lesz az adott korcsoportban, úgy a fiúk külön
versenyeznek a lányoktól.
Amennyiben kevesebb, mint 3 fiú nevez, úgy a lányokkal együtt versenyeznek.
KORCSOPORTOK – Mini Demó Verseny:
Lehetőség van egy fő lefelé, illetve felfelé nevezésére
I.Korcsoport: 11 év alatti versenyzők; 2006<(ÚJDONSÁG!)
II.Korcsoport: 2003- 2005évben született versenyzők
III.Korcsoport: <2002

KORCSOPORTOK - Nagy Demó Verseny:
Nincsen korcsoport, bármilyen korú versenyzőt lehet nevezni egy csapatba.

VERSENYSZÁMOK
VERSENYSZÁMOK Kis-és Nagymesterek:





30 másodperces gyorsasági
3 perces gyorsasági
Szabadon választott gyakorlat (45-74 másodperc)
Lehet minden versenyszámra külön is nevezni!!!

DEMÓ VERSENY SZABÁLYOK ÉS INFORMÁCIÓK
MINI DEMÓ


Szabadon választott demó gyakorlat (3-4 perc)



Mini Demó: 4-6 fő



Bármilyen eszközt lehet használni.



15 x 15 méteres a pálya.



Bármilyen ruhát, kosztümöt lehet viselni.



Bármilyen hosszúságú és minőségű kötelet lehet használni.



Nincs megkötés azzal kapcsolatban sem, hogy mit 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? 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? 010 pont
Hibák 0-10 pont

NAGY DEMÓ:


Szabadon választott demó gyakorlat (6-8 perc)



Minimum 7, maximum 16 ember



Bármilyen eszközt lehet használni.



15 x 15 méteres a pálya.



Bármilyen ruhát, kosztümöt lehet viselni.



Bármilyen hosszúságú és minőségű kötelet lehet használni.



Nincs megkötés azzal kapcsolatban, hogy mit 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? 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? 015 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

Pontozás




A mini –és nagy demók pontozásánál 5 fő képzett ugróköteles bíró,
valamint 5 fő meghívott vendég fog pontozni (ha valakinek van ötelte a
meghívott vendégekkel kapcsolatban, jelezze!)
A 10 bíró által adott pontszámokat átlagoljuk és ez alapján áll fel a sorrend.

NEVEZÉS
A NEVEZÉS FELTÉTELEI:
A verseny nevezési határideje: 2017. május 7. éjfél (vasárnap)

A Mesterek Tornájára nevezhet:
Bárki nevezhet a Mesterek Tornájára, aki életkora szerint megfelel a kiírásnak és az adott
versenyszámot magas szinten képes végrehajtani.

NEVEZÉS:
A jelentkezés a www.muksz.hu oldalon online történik.
Segítséget a nevezésekkel kapcsolatban azugrokotel.csajkaerika@gmail.comcímen kaphat
bárki.

NEVEZÉSI DÍJ:


MUKSZ versenyengedéllyel rendelkezőknek



Mestereknél:1.500 Ft/versenyző/versenyszám



Mini Demó és Nagy Demó: 1.000Ft/versenyző/demó



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

BÍRÓI DÍJ:


Mindenki, aki a versenyen indul, bírói hozzájárulást köteles fizetni.



Mesterek (Egyéni versenyzők): 1.500 Forint /Induló



Demó versenyen indulók: 500 HUF/fő/Demó (ha valaki kis-és nagydemó versenyen is
indul, akkor 1.000 forintot fizet)
A bírói díjakat a helyszínen kell fizetni készpénzben (számla ellenében), a



főtitkárnak!

BEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:


A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük küldeni: (a bírói díjakat
készpénzben a helyszínen kell fizetni! NEM KELL őket utalni!)



Számlatulajdonos neve: Maklári Bosch Kötélugró Klub



Számlaszám: 18100002-00182293-21010018



Bank: FHB Bank Zrt.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2017.május 8. (hétfő)
Amennyiben valaki a határidő után utal, úgy a szervező részére 1,000 forint/versenyző
büntetést kell fizetnie.

DÍJAZÁS:
Mestereknél:


Mesterek Tornáján összetett bajnokot hirdetünk. (kupa)



Versenyszámonként eredményhirdetésnél (érem)



Az 1-3. helyezetteka MUKSZ jóvoltából pénznyereményben részesülnek.

Mini és Nagy Demónál:


Az 1-3. helyezettek érmet, valamint oklevelet kapnak.



Minden versenyző emléklapot kap.

Az idén a gála keretin belül a legjobb 3 csapat/versenyző közül valaki/valakik közönség
díjban részesülnek, amely egy óriási vándorkupa lesz.(ÚJDONSÁG!)
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:
Tervezzük ebéd rendelését. Dobozokban elérhető ebéd lesz. Az árról és továbbiakról már csak a
nevezett csapatoknak küldünk információt!
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.

Tervezett program: (mely a beérkezett nevezések után módosulhat)

2016. május20. (szombat)
09:00 Bemelegítés
09:45 Ünnepélyes Megnyitó
10:00 Gyorsasági versenyszámok
11:30 Szabadon választott versenyszámok (a gyorsaságik sorrendje megfordítva!)
13:00 EBÉDSZÜNET
14:00 Nagy Demók
15:00 Mini Demók
16:00 SZÜNET
16:30 Gála rendezvény
Eredményhirdetés és a Verseny zárása!

Jó felkészülést!

Csajkáné Lukács Erika
Nevezés
+3630/5421307

Apostol - Kovács Judit
Szervezés
+3670/3650236

