
a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 

Naptáregyeztető Szabályzata 

 

PREAMBULUM 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvénynek az országos sportági szakszövetségekre vonatkozó 

rendelkezései alapján, különös figyelemmel a 22. §-ban foglaltakra, a jelen szabályzat célja annak a 

jogszerű helyzetnek a biztosítása, hogy 2016.  március x-től a Magyar Ritmikus Gimnasztika 

Szövetség  (MRGSZ)  tagegyesületei  kizárólag  az  MRGSZ  írásos  engedélyével    

rendezhessenek ritmikus gimnasztika versenyrendszerben hivatalosan nyilvántarott versenyt 

Magyarországon. 

 

Ennek érdekében az MRGSZ Technikai Bizottsága évente két alkalommal „Naptáregyeztető 

megbeszélést” tart az MRGSZ azon tagegyesületei számára, akik adott félévben versenyt 

terveznek rendezni. 

 

RENDELKEZÉSEK 

1.) A naptáregyeztető megbeszélések időpontjai (a pontos dátum az egyeztetés előtt legalább 

15 (tizenöt) nappal megküldésre kerül): 
 

1. félév: előző év december hónapja;  

2. félév: azonos év május hónapja. 

 
2.) A hivatalos hazai versenynaptár alapján azok a hétvégék kerülhetnek megjelölésre, 

amelyeken nincs az MRGSZ által rendezett/felügyelt verseny. Egyezés esetén (más kategóriában 

rendezett verseny – pl. I.osztályú verseny idején szabadidősport kategóriában rendezett verseny) 

minden körülmények között az MRGSZ által rendezett/felügyelt verseny élvez prioritást. 

3.) A naptáregyeztető megbeszélések alkalmával minden MRGSZ tagegyesületnek módjában 

áll jelezni verseny rendezési szándékát, és amennyiben többek által azonos hétvégék kerülnek 

megjelölésre, lehetőség nyílik az egyeztetésre. A megbeszéléseken még nem szükséges a 

tervezett verseny meghívóját leadni, elegendő a pontos időpont és helyszín megjelölése. Akinek 

nem áll módjában személyesen megjelenni az adott megbeszélésen, annak a megbeszélés 

megkezdése előtt legkésőbb egy órával írásban kell megküldenie az MRGSZ részére az adatokat. 

4.) A megbeszélés után – 5 munkanapon belül – minden érintett egyesület köteles az MRGSZ 
titkárságán leadni a „jelentkezési lapot” az MRGSZ adott évi versenynaptárába. A jelentkezési 
laphoz csatolni kell a rendezni kívánt verseny versenykiírását (meghívóját). 

5.) A verseny vége után 5 munkanapon belül a szervező köteles az alábbi dokumentumokat 
leadni: 

a) Verseny jegyzőkönyve (versenyprogram, szólítás) 

b) Eredménylista 

c) Részletes bíróbeosztás 

d) Orvosi jegyzőkönyv (esetleges sérülés esetén); illetve igazolás arra vonatkozóan, hogy  

nem történt sérülés a verseny ideje alatt 

6.) Amennyiben bármely tagegyesület az adott félévi „Naptáregyeztető megbeszélés” 

után jelzi versenyrendezési szándékát, azt kizárólag az MRGSZ Technikai  Bizottságának 
benyújtott írásbeli kérvénnyel, eljárási díj ellenében teheti meg. Az eljárási díj mértéke: 50.000 Ft 

azaz Ötvenezer forint. 

 



7.) Amennyiben az MRGSZ valamely tagegyesüle a jelen szabályzat 6.) pontjában foglalt 

bejelentési kötelezettség elmulasztásával rendez versenyt, abban az esetben az MRGSZ részére 

bírságot köteles fizetni. A bírság mértéke versenyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint. 

8.) Amennyiben az érintett tagegyesület fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a jelen 

szabályzatban foglaltak súlyos megsértésének minősül, és ebben az esetben az MRGSZ elnöksége 

az érintett tagegyesületet a Technikai Bizottság javaslatára kizárhatja az MRGSZ tagjai közül. 

 
 

Budapest, 2016. március 15. 

 

 

  MRGSZ Technikai Bizottság 



JELENTEKZÉSI LAP az MRGSZ 2016. évi VERSENYNAPTÁRÁBA 

A hiánytalanul, nyomtatott betűvel/géppel kitöltött adatlapot 2016. január 31-ig kérjük visszaküldeni! 

 

A verseny neve  

A verseny időpontja  

Naptár torlódás esetén párhuzamos esemény neve  

Párhuzamos esemény tudomásulvétele IGEN NEM 

 

A verseny  típusa: FIG 

Nemzetközi 

Nemzeti (kizárólag magyar egyesületek részvételével) 

 
A verseny  fajtája: Nyílt verseny (meghívó elérhető az MRGSZ honlapján) 

Meghívásos verseny (meghívót a szervező küldi ki) 

 
A verseny  típusa: Egyéni verseny 

Együttes kéziszer csapatverseny 

 
A verseny  kategóriája: I. osztály 

II. osztály 

III. osztály 

Szabadidősport (1.szint, 2.szint) 

 

A versenyrendező egyesület/sportvállalkozás 

neve, székhelye 

 

A kapcsolattartó elérhetősége (email és 

telefonszám) 

 

Versenyrendezői referenciák  

 
Egyéb megjegyzés: A szervező vállalja, hogy az MRGSZ szabályait, rendelkezéseit minden körülmények 
között betartja, valamint kizárólag a fent megjelölt adatoknak megfelelő versenyt szervez. A szervező minden 
változást írásban köteles bejelenteni! 

 

Dátum: 2016………………………………. 
 

PH    
Szervező aláírása 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Alulírott ………………………………………………………, az MRGSZ hivatalos képviselőjeként a jelentkezési 

lapot átvettem. 
 

Dátum: 2016………………………………. 
 

PH    
MRGSZ képviseletében 

 
Név nyomtatott betűvel:    


