A Kötélugró Formációs Diákverseny
2017. évi versenykiírása
1.

A verseny rendezője
Magyar Ugrókötelesek Szövetsége,
ÓSSC Kispest

2. Az országos döntő helyszíne és időpontja
I.-II.-III.- IV.-V.-VI. kcs. versenye
Helyszín: Patonyi László Sportcsarnok
1095 Budapest, Thaly Kálmán utca 1-7.
Időpont: 2017. április 8-9.
3. Résztvevők:
Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett formációs
csapatai vehetnek részt.
4. Korcsoportok és kategóriák:
Korcsoportok: a korcsoportbeosztást a Magyar Diákolimpiai Szövetség határozta meg.
I.
2008 - ban vagy később születettek
II.
2006 - 2007-ban születettek
III.
2004 -2005-ben születettek
IV.
2002 -2003 -ben születettek
V.
2000 -2001 -ben születettek
VI.
1997 -1998 -1999 -ben születettek
Az 1997 -ös születésű, VI. kcs-s tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben
indulhat, ha az előző tanévben is az intézmény tanulója volt, és a 2016/2017. tanévben is a
köznevelési intézmény tanulója.
• A formációs csapatv ersenyben minden korcsoportban külön rendezünk
v ersenyt. A formációs csapatok csak két szomszédos korcsoport ú
tanulókból állhatnak össze, egy csapat 4 vagy 5 főből állhat.
• Amennyiben adott k orcsoportban nincsen minimum 3 for mációs csapat, úgy
a szoms zédos k orcsoporttal való összevonásra kerül sok, amelyet a
nevezés ek beérk ezés e után kommunikálni fogunk.
• A formációs csapat tagjainak összeállításánál megengedett, hogy 1 fő a
szomszédos, nagyobb k orcsopor tból leversenyezhessen, ebben az esetbe n
a csapat még a fiatalabb k orcsoportban indulhat.
• Lehet csak fiú, csak lány, és vegyes csapat is, a versenyben egy
kategóriában indulnak . Egy v ersenyző csak egy csapatban indulhat.
• Formációs csapatv ersenyben nincs A-B kategória.
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5. Nevezés:
• Az országos döntőre a megyei versenyek rendezői nevezik a versenyzőket
korcsoportonként. A megyei versenyeredményeket az ugrokotel@gmail.com e-mail
címre kell elküldeni. A versenyre nevezni 2017. március 12-ig éjfél a www.muksz.hu
oldalon van lehetőség.
• A nevezések online történnek, az egyéni eredményekkel egyben.
• Nevezéssel kapcsolatos további információ és segítsége:
• Csajkáné Lukács Erika: ugrokotel.csajkaerika@gmail.com, 06-30-542-13-07

7. Versenyszámok:
Korcsoport

Versenyszám

Versenyzők
száma

Időhatár

Versenytér

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Szabadon
választott

4

45-75 mp.

12 x 12 m

Gyorsasági

4

4 x 30 mp.

5x5m

Gyorsasági: 30 mp-es váltott lábú szökdelés kötélhajtással. Bármilyen kötél használható.
Szabadon választott gyakorlat: 45-75 mp-es zenével összhangban végrehajtott gyakorlat.
Bármilyen kötél használható. Lehetőség van külön versenyszámokra is nevezni.

8. Díjazás:
Formációs csapatversenyben a korcsoportonkénti, versenyszámonkénti 1-3. helyezettek
oklevél, összetett versenyben 1-3. helyezett érem, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek.
9. Költségek:
• A rendezés költségei a rendezőket,a részvétel költségei a résztvevőket terheli.
• Nevezési díj : 4.000 Ft / csapat /versenyszám
• Bírói hozzájárulás: 2.500 Ft /fő (ezt a helyszínen készpénzben kell befizetni a szövetség
részére!)
• Egy négy fős csapat részvételi díja: 4.500 forint/fő
Fizetéssel kapcsolatos információk:
•
•
•
•

Az át ut al ás hat ár ide je: 201 7. m árci u s 14. ( ked d )
Szá m lat ul aj don os nev e: Ó b u d ai St ran d rö p l abd a Sp o rt Clu b
Szá m lav ez et ő ba nk : OT P Ban k
Szá m las zá m: 11 71 900 1- 29 90 2 341
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− 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!
− Ezzel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon Auffenberg Antalhoz: 06-20-5261881
− Fizetési határidő: 2017. március 14 (kedd).
10. Egyebek:
• 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
Ugrókötelesek Szövetségének versenyszabályai szerint kell eljárni.

13. Tervezett Program
Április 8. (szombat)
I., II., III. „A” és „B” egyéni versenye
I., II., III. korcsoportok formációs diákversenye

Április 9. (vasárnap)
IV., V., VI. „A” és „B” egyéni versenye
IV., V., VI korcsoportok formációs diákversenye

A program CSAK tervezet, amely a nevezések beérkezése után változhat!

Kovács Judit - Magyar Ugrókötelesek Szövetsége
Telefon: +36703650236

Email: ugrokotel@gmail.com

Auffenberg Antal - a verseny szervezője
Telefon: +36205261881

Email: kotelugras.kispest@gmail.com
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