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A sportolóról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség (a továbbiakban: MRGSZ) 
elnöksége az MRGSZ összesített szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint 
állapítja meg:   
ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  
1.  Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 
2. Sporttevékenység: sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés. 

3.  A sportoló lehet versenyszerűen sportoló amatőr sportoló és hivatásos sportoló (továbbiakban 
versenyző). 

4.  Versenyszerűen sportoló amatőr sportoló (továbbiakban amatőr versenyző): az a természetes 
személy, aki az MRGSZ hivatalos versenyein, vagy közreműködésében kiírt és szervezett vagy 
engedélyezett versenyrendszerben vesz részt.  

5.  Hivatásos sportoló (továbbiakban hivatásos versenyző): az a természetes személy, aki 
sportegyesülettel, sportvállalkozással kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti 
ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján 
bérköltségként kerül kifizetésre. 

1. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 
1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik versenyzőként az 

MRGSZ hivatalos versenyein részt vesznek. (MRGSZ által kiírt, engedélyezett vagy 
szervezett versenyeken). 

1.2.  A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarországon ritmikus gimnasztika (továbbiakban: RG) 
sportágban sporttevékenységet végző sportszervezetekre, azok szakosztályaira, az MRGSZ 
tagegyesületeire, az MRGSZ tagegyesületeivel jogviszonyban álló sportszakemberekre. 

1.3.  A Szabályzat magában foglalja a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre 
és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozó általános előírásokat, 
valamint a versenyrendszert működtető szervek eljárásának szabályait. 

1.4.  Az MRGSZ versenyrendszerében a nemzetközi előírások és az adott olimpiai ciklusra 
vonatkozó hazai versenyszabályok szerint, valamint a Szabályzatnak megfelelő feltételek és 
előírások betartásával szervezhetők sportversenyek.  

2. IGAZOLÁS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÁTIGAZOLÁS, KÖLCSÖNADÁS 
AZ MRGSZ AZ 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT TERMÉSZETES SZEMÉLYEKRŐL ÉS 
SPORTSZERVEZETEKRŐL KÜLÖN NYILVÁNTARTÁSOKAT  VEZET. 
2.1. Sportszervezet nyilvántartásba vétele, tagfelvétel  

2.1.1. A sportszervezet tagfelvételének folyamata:  
A sportszervezet a 2.1.2 pontban felsorolt dokumentumokat az MRGSZ Titkárságára 
juttatja el, tagfelvételét az MRGSZ elnökségének jóváhagyása után a Magyar Torna 
Szövetség (továbbiakban MATSZ) elnöksége véglegesíti. Az éves tagdíj befizetése 
után a sportszervezet hivatalosan is a MATSZ / MRGSZ tagegyesületei közé tartozik 
és kérheti versenyzőik részére a versenyengedély kártyákat. 

2.1.2. A sportszervezet tagfelvételéhez szükséges dokumentumok: 
2.1.2.1. Az egyesület képviselőjének aláírásával/pecséttel ellátott kérelem, melyben kéri az egyesület 

tagfelvételét. 
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2.1.2.2. Írásban benyújtott tagfelvételi kérelem, melyben az egyesület vállalja az éves tagdíj 
befizetését és az adatszolgáltatást. A kérelem tartalmazza a leendő tagszervezet pontos 
nevét, székhelyét, a képviselő nevét és lakcímét is. 

2.1.2.3.  30 napnál nem régebbi nullás NAV igazolás hitelesített másolata. 
2.1.2.4.  A sportszervezet Törvényszéki bejegyzésének hitelesített másolata. 
2.1.2.5.  Az egyesület Alapszabályának másolata. 
2.1.2.6.  Egyesületi adatközlő lap kitöltve. 
2.1.2.7.  Az edzői tevékenységhez szükséges bizonyítvány/oklevél hitelesített másolatai. 

2.2. Versenyző nyilvántartásba vétele, igazolás 
2.2.1. A versenyrendszerben első alkalommal bekapcsolódó versenyző igazolása egy 

MATSZ / MRGSZ tagegyesület által kezdeményezett és kérvényezett nyilvántartásba 
vétellel és e tagegyesülethez rendelt versenyző nevére szóló versenyengedély 
kiadásával történik. A versenyengedély kiadása hivatalos nyilvántartásba vételnek 
minősül.  

2.2.2. Versenyengedéllyel nem rendelkező, nyilvántartásban nem szereplő (nem igazolt) 
versenyző az MRGSZ hivatalos versenyein, vagy közreműködésével kiírt és 
szervezett, vagy engedélyezett versenyen nem vehet részt. 

2.2.3. A nyilvántartásba vétel során a versenyző alábbi adatainak megadása szükséges (1. 
számú melléklet: Versenyengedély-kérő lap): 

2.2.3.1. sportszervezet neve és székhelye, 
2.2.3.2. versenyző neve (mellékelve képmása), 
2.2.3.3. lakcíme, 
2.2.3.4. születési helye és ideje, 
2.2.3.5. állampolgársága, 
2.2.3.6. külföldi versenyző esetén tartózkodási engedélyének száma és másolata, 
2.2.3.7. anyja leánykori neve, 
2.2.3.8. nyilvántartásba vétel időpontja. 
2.2.3.9. tanuló esetében az iskola neve, címe és email címe 

2.2.3.9.1. 18 éven aluli versenyző esetében a törvényes képviselő neve,  
2.2.3.9.2.  törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata. 

2.2.4. Az MRGSZ a nyilvántartásban rögzített adatok kezelése során köteles betartani a 
személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. 

2.2.5. A versenyző a nyilvántartásba vétel időpontjától kezdve a nyilvántartásba vételt 
kezdeményező és kérvényező MRGSZ tagegyesület tagjának számít. 

2.2.6. Egy versenyző a MATSZ szakágai közül több szakág versenyrendszerében is 
szerepelhet, akár más-más sportszervezet tagja is lehet, ilyen esetben részére 
szakáganként külön-külön versenyengedélyt kell kiállítani. 

2.2.7. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat a versenyző – a sportszervezete 
útján – köteles a nyilvántartást vezető szervnél a változás bekövetkezésétől számított 
15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása sportfegyelmi- 
vétségnek minősül.  
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2.2.8. A versenyengedélyt az MRGSZ és a MATSZ a nemzeti sportinformációs rendszerben 
a kiadástól számított négy évig tartja nyilván.  

 
 
 
2.3. Versenyengedély 

2.3.1. A versenyengedély a versenyző ritmikus gimnasztika versenyeken való részvételére 
lehetőségét biztosító közokirat, melynek megőrzéséről és megóvásáról annak kiváltója 
köteles gondoskodni a versenyengedély érvényességének lejártáig. 

2.3.2. A versenyző az MRGSZ hivatalos versenyein, vagy közreműködésében kiírt, 
szervezett, engedélyezett, felügyelt versenyrendszerben csak akkor vehet részt, ha 
versenyengedéllyel rendelkezik. 

2.3.3. A MATSZ által kiállított versenyengedély tartalmazza: 
2.3.3.1.  a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, 
2.3.3.2.  sportszervezete nevét, 
2.3.3.3.  a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 
2.3.3.4. a versenyrendszer megnevezését (versenysport kategória I, II, III osztály, szabadidősport 

kategória), amely módosítható az első szövetségi verseny nevezési határidejéig 
2.3.3.5.  a versenyengedély érvényességi idejét, 
2.3.3.6.  a versenyengedély nyilvántartási számát, 
2.3.3.7.  a versenyengedély kiállításának dátumát. 

2.3.4. Versenyző sportegyesület, diáksport egyesület (DSE), diáksportkör (DSK), iskolai 
sportkör (ISK) tagjaként vagy sportvállalkozással sportszerződés alapján szerződéses 
jogviszonyban állóként kaphat versenyengedélyt (a továbbiakban: versenyengedély). 
A versenyengedély az adott naptári évre szól. A versenyengedély kiadása, illetve 
annak érvényesítése a Nemzeti Sportszövetségnél a MATSZ kérésére történik.  

2.3.5. Versenyző az MRGSZ hivatalos versenyein, vagy közreműködésében kiírt, szervezett, 
engedélyezett, felügyelt versenyrendszerben kizárólag a versenyengedélyen 
feltüntetett sportszervezet hozzájárulásával vehet részt. A versenyző nevezéséhez, 
valamint más sportszervezetnél történő ideiglenes versenyzése esetén a részvételhez 
szintén a versenyengedélyen feltüntetett sportszervezet hozzájárulása szükséges.  

2.3.6. A versenyengedély iránti kérelmet a versenyző kizárólag az MRGSZ egyik 
tagegyesületén, sportszervezeten keresztül nyújthatja be a MATSZ honlapján 
(matsz.hu) megtalálható formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával legkésőbb az 
adott verseny nevezési határidejéig. 

2.3.7. A versenyengedélyért a MATSZ elnöksége által évente meghatározott díjakat kell 
fizetni. 

2.3.8. A versenyengedélyért fizetendő díjat az MRGSZ tagegyesülete, sportszervezet a 
MATSZ által kiállított számla ellenében köteles megfizetni készpénzben vagy banki 
átutalással a MATSZ pénztárába vagy számlájára. A versenyengedély csak a számla 
kiegyenlítését követően kerül kiadásra. 

2.3.9. A versenyengedély iránti kérelmet az előterjesztéstől számított 8 napon belül kell 
elbírálni. 
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2.3.10.  Meg kell tagadni a versenyengedély kiadását, ha annak kiadása jogszabályba, vagy a 
MATSZ, illetve az MRGSZ Szabályzatába ütközik, illetve a versenyző valótlan adat 
igazolását kéri. 

2.3.11.  A MATSZ és az MRGSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, 
valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak az erre irányadó 
törvényben előírt módon való kezeléséről.  

 
 
 

2.3.12.  A versenyengedélyt az érvényességének ideje alatt vissza kell vonni, ha 
2.3.12.1. olyan változások következnek be, amelyek alapján a versenyengedély megtagadásának 

lenne helye,  
2.3.12.2. ha jogerős fegyelmi határozat vagy a doppingtilalom megszegése miatti büntetés 

végrehajtása érdekében az szükségessé válik. 
2.3.13. Az MRGSZ nyilvántartásából törölni kell, ha  

2.3.13.1.  a versenyző versenyzésének befejezésére vonatkozóan sportszervezetével 
megállapodott, 

2.3.13.2.  versenyző lejárt versenyengedélyét 2 (két) éven belül nem újítja meg, 
2.3.13.3.  a versenyző elhalálozott. 

2.3.14. Amennyiben a MATSZ és az MRGSZ a versenyengedély kiadását megtagadja, e 
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a 
MATSZ és az MRGSZ elnökségéhez, amely kérelmet 15 napon belül kell elbírálni. 
Ismételt nemleges elnökségi határozat ellen 30 napon belül bírósághoz vagy a Sport 
Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni.  

2.4. Hivatásos versenyengedély 
2.4.1. A hivatásos sportolónak hivatásos versenyengedéllyel kell rendelkeznie. 
2.4.2. A hivatásos versenyengedélyt az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint a 

MATSZ főtitkára adja ki. 
2.4.3. A hivatásos versenyengedélyre egyebekben a versenyengedélyre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
2.5.  Sportszerződés 

2.5.1. A 18. életévét még be nem töltött versenyzővel kötött sportszerződés csak a versenyző 
törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.  

2.5.2. A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr versenyző megállapodnak a 
sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a 
Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a sport 
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

2.5.3. A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de 
legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés egy versenyrendszer (bajnokság) 
időtartamára is köthető. 

2.5.4.  Az amatőr versenyző sporttevékenységéért a sportszervezettől, sportiskolától, vagy 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványtól, amellyel tagsági, szerződéses vagy 
tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban 
nem részesülhet. 
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2.5.5. A sportág jellegére és a nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel nem 
minősül ilyen díjazásnak: 

2.5.5.1. Az amatőr versenyző felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt 
költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a 
Gerevich Aladár - sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, 

2.5.5.2. A kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli 
elismerés, érem, ajándéktárgy). 

 
 
 
 
2.6.  Versenyző átigazolása 

2.6.1.  A versenyző a nyilvántartott, versenyengedélyben feltüntetett sportszervezetét a 
Szabályzatban foglaltak szerint az átigazolási időszakban, illetve a Szabályzatban 
meghatározott kivételes esetekben (sportszervezetek közös megállapodása esetén) 
azon kívül is megváltoztathatja. 

2.6.2.  Az MRGSZ hivatalos átigazolási időszaka: minden év január 1. - január 31. 
2.6.3.  Amennyiben a versenyző átigazolását az átigazolási időszakot megelőzően - adott év 

január 1. előtt - vagy azt követően - adott év február 1. után - kezdeményezi, 
kizárólagosan a sportszervezete, sportiskolája, vagy utánpótlás-nevelését mindaddig 
végző alapítványa (továbbiakban: átadó sportszervezet) írásos engedélye mellett vehet 
részt az MRGSZ hivatalos, vagy közreműködésével kiírt és szervezett vagy 
engedélyezett versenyein, rendezvényein. 

2.6.4.  Az átigazolás technikai lebonyolítását az MRGSZ irodájának megbízott munkatársa 
végzi. 

2.6.5.  A nyilvántartásért, igazolásért, átigazolásért fizetendő díjak mértékéről minden évben 
az MRGSZ elnöksége dönt, amit közzétesz a hivatalos honlapján (MRGSZ 
költségtáblázat) és elektronikusan tájékoztatja az MRGSZ tagegyesületeit. 

2.6.6.  Szabályszerű átigazolás 
2.6.6.1. A jelen szabályzat 3.3. pontjának maradéktalan betartása mellett történő átigazolás 

esetén az MRGSZ irodájának megbízott munkatársa átvezeti a nyilvántartásba a 
versenyző új sportszervezetének nevét és a versenyző részére új versenyengedélyt állít 
ki. 

2.6.7.  Szabálytalan átigazolás 
2.6.7.1. A jelen szabályzat 2.6. pontjának megsértése esetén a versenyző átigazolása 

szabálytalan, amiért a sportoló és az átvevő sportszervezet fegyelmi-felelőséggel 
tartozik. 

2.6.7.2.  Érintett versenyző átigazolásának nyilvántartásba vételét és versenyengedélyének 
kiadását a szabálytalan átigazolási kérelem benyújtásától számított 12 hónapig meg kell 
tagadni. 

2.6.7.3.  Vitás esetekben, az igazolási-átigazolási ügyek elbírálását az MRGSZ irodájának 
megbízott munkatársa végzi, az általa megbízott munkatárs előterjesztése alapján. 

2.6.8.  Amatőr versenyző átigazolása az átigazolási időszakban  
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2.6.8.1.  Érintett amatőr versenyző – amennyiben tagsági jogviszony alapján sportol 
sportszervezeténél – az átigazolási időszakban az addigi sportszervezetének 
hozzájárulása nélkül is átigazolható másik sportszervezetbe. 

2.6.8.2.  Érintett amatőr versenyző - vagy törvényes képviselője- írásban köteles tájékoztatni az 
átadó sportszervezetet átigazolási szándékáról. 

2.6.9.  Tagsági jogviszony alapján sportoló amatőr versenyző átigazolása: 
2.6.9.1.  Érintett amatőr versenyző az átigazolási időszakon kívül, a tagsági jogviszony 

fennállásának időtartama alatt (versenyengedélyen feltüntetett érvényességi idő alapján) 
átadó sportszervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával és az ehhez szükséges feltételek 
meglétével igazolható át másik sportszervezethez (továbbiakban: átvevő sportszervezet). 

2.6.9.2.  Az átadó sportszervezet ez esetben a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez 
kötheti. A költségtérítés az amatőr versenyző kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A költségtérítés mértékét és fizetésének 
feltételeit illetően az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az 
irányadó. 

 
 

2.6.9.3.  Az átigazolás-kérő laphoz elektronikusan csatolni kell: 
2.6.9.3.1. Az átadó sportszervezet nyilatkozatát az átigazolási szándék tudomásul vételéről és 

elfogadásáról, 
2.6.9.3.2.  A nevelési költségtérítés összegéről szóló megállapodását, amely az átadó és átvevő 

sportszervezet között jött létre. 
2.6.10.  Sportszerződés alapján sportoló amatőr versenyző átigazolása: 

2.6.10.1.  Érintett amatőr versenyző e szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - átigazolási 
időszak idején is - csak az átadó sportszervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával 
igazolható át az átvevő sportszervezethez. 

2.6.10.2.  Az átadó sportszervezet ez esetben a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez 
kötheti. A költségtérítés az amatőr versenyző kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A költségtérítés mértékét és fizetésének 
feltételeit illetően az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az 
irányadó.  

2.6.10.3.  Az átigazolás-kérő laphoz elektronikusan csatolni kell: 
2.6.10.3.1. A szerződés egy példányát, 
2.6.10.3.2. Az átadó sportszervezet nyilatkozatát az átigazolási szándék tudomásul vételéről és 

elfogadásáról, 
2.6.10.3.3. A nevelési költségtérítés összegéről szóló megállapodást, amely az átadó és átvevő 

sportszervezet között jött létre. 
2.6.11.  Munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján sportoló hivatásos versenyző 

átigazolása: 
2.6.11.1.  Érintett hivatásos versenyző e munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének 

teljes időtartama alatt - átigazolási időszak idején is - csak az átadó sportszervezet 
előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át az átvevő sportszervezethez. 

2.6.11.2.  Az átadó sportszervezet ez esetben a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez 
kötheti. A költségtérítés a hivatásos versenyző kinevelésének ellenértéke, amely az 
adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A költségtérítés mértékét és 
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fizetésének feltételeit illetően az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti 
megállapodása az irányadó.  

2.6.11.3.  Az átigazolás-kérő laphoz elektronikusan csatolni kell: 
2.6.11.3.1.  A munkaszerződés vagy megbízási szerződés egy példányát, 
2.6.11.3.2.  Átadó sportszervezet nyilatkozatát az átigazolási szándék tudomásul vételéről és 

elfogadásáról, 
2.6.11.3.2.1.  A nevelési költségtérítés összegéről szóló megállapodást, amely az átadó és átvevő 

sportszervezet között jött létre. 
2.6.12.  Nemzeti válogatott keret tagjaként sportoló amatőr versenyző átigazolása: 

2.6.12.1.  Érintett amatőr versenyző, aki a nemzeti válogatott tagjaként hazánkat válogatott 
versenyeken képviselte (11.1. pontban meghatározott versenyeken szőnyegen állt) a 
válogatott keret tagságának teljes időtartama alatt - átigazolási időszak idején is - csak az 
átadó sportszervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át az átvevő 
sportszervezethez. 

2.6.12.2.  Az átadó sportszervezet ez esetben a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez 
kötheti. A költségtérítés az amatőr versenyző kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A költségtérítés mértékét és fizetésének 
feltételeit illetően az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az 
irányadó.  

 
2.6.12.3.  Az átigazolás-kérő laphoz elektronikusan csatolni kell: 

2.6.12.3.1.  Átadó sportszervezet nyilatkozata az átigazolási szándék tudomásul vételéről és 
elfogadásáról, 

2.6.12.3.2.  A nevelési költségtérítés összegéről szóló megállapodást, amely az átadó és átvevő 
sportszervezet között jött létre. 

2.6.13.  A versenyző jogosult más sportszervezetbe átigazolni, amennyiben 
2.6.13.1.  A sportoló írásban nyilatkozik arról, hogy az átadó sportszervezettel nincs érvényes 

szerződése.  
2.6.13.2.  Szerződés esetén akkor, ha a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét nem 

teljesítette, és ezt jogerősen megállapították. 
2.6.13.3.  Két (2) évnél régebben lejárt versenyengedéllyel rendelkezik. 
2.6.13.4. A sportszervezet jogutód nélkül megszűnt. 
2.6.13.5. A szerződéses sportoló szerződése lejárt vagy érvénytelen. 
2.6.13.6. A versenyző a nemzeti válogatott tagja és a 11.1. pontban meghatározott versenyeken, 

önhibáján kívül, nem szerepelt, nem állt szőnyegen. 
2.6.14. Nem lehet átigazolni a versenyzőt, amennyiben: 

2.6.14.1.  Az átigazolási-kérelmet a kérelmező tévesen vagy hiányosan, illetve olvashatatlanul 
állította ki. 

2.6.14.2.  A Szabályzat 2.6 pontban meghatározott írásbeli hozzájárulások hiányában. 
2.6.14.3.  A versenyző az átadó sportszervezet felé fennálló, egyesületi szabályzatban, illetve 

egyedi megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesítette (például: átvett 
eszközökkel, felszerelésekkel nem számolt el). 
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2.6.14.4.  A Szabályzat 2.6 pontjaiban meghatározott nevelési költségtérítés nem került kifizetésre 
(kivéve, ha az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezettel külön szerződést köt, 
melyben az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésről lemond). 

2.7.  Versenyző más sportszervezetnél történő ideiglenes versenyzése (kölcsönadás) 
2.7.1.  Szabadidősport kategória, valamint versenysport kategória felnőtt korosztályában, 

együttes kéziszer csapat versenyek alkalmával (I. és II. osztályban) lehetőség van 
versenyző más sportszervezetnél történő ideiglenes versenyeztetésére.  

2.7.2.  Sportszervezetenként maximum 1 versenyző más sportszervezetnél történő ideiglenes 
versenyzése lehetséges kategóriánnként, osztályonként a megfelelő 
formanyomtatvány leadásával (3 példányban) nevezési határidőt megelőzően. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MRGSZ HIVATALOS VERSENYEI 
3.1.  Az MRGSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet indulhat (nevezhet), amely a 

nevezési határidő lejártakor: 
3.1.1.  MATSZ/MRGSZ tagegyesülete 
3.1.2. nem rendelkezik 90 napnál régebbi lejárt köztartozással, 
3.1.3.  illetékes szerve a számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta, illetve 

sportvállalkozás esetén a beszámoló letétbe helyezésre és közzétételre vonatkozó 
kötelezettségének eleget tett, 

3.1.4.  a 3.1.2. és 3.1.3. pontok szerinti tényeket megfelelően igazolta. 
 

3.1.5.  aki ellen nincs folyamatban csőd-, illetve felszámolási eljárás (sportvállalkozás esetén 
nem áll végfelszámolás alatt), 

3.1.6.  aki ellen egyesület esetén bíróság nem hozott jogerős feloszlató határozatot. 
3.1.7.  Jogutóddal megszűnő sportszervezet esetén: 

3.1.7.1.  Az indulás (nevezés) jogával a megszűnő sportszervezet helyébe lépő általános jogutód 
sportszervezet élhet, a megszűnés kimondására jogosult testület határozatának 
meghozatalától számított hat hónapon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő, az ellen 
igazolás nem nyújtható be.  

3.1.7.2.  Amennyiben a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási 
(nevezési) jog megszűnik. 
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3.2.  Az MRGSZ versenyrendszerében csak az a versenyző indulhat (nevezhet), aki a nevezési 
határidő lejártakor: 

3.2.1.  Magyar állampolgár, kivéve egyéni csapat és szerenkénti verseny, valamint együttes 
kéziszer verseny. 

3.2.2.  Nem magyar állampolgár, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik , 
egyéni csapat és szerenkénti versenyeken ill. “ C” tipusú versenyeken . 

3.2.3.  A nevezett versenyző sportszervezete tagja az MATSZ/MRGSZ-nek. 
3.2.4.  MATSZ versenyzési engedéllyel rendelkezik: „ A” szintű kártyával, amely I.-II.-III . 

osztályú versenyzők számára kötelező, versenysport kategóriában. 
3.2.5.  MATSZ versenyzési engedéllyel rendelkezik: “ B” szintű kártyával, amely 1. és 2. 

szintű versenyzők számára kötelező a szabadidősport kategóriában. 
3.2.6.  Akit az egyesülete szabályosan benevezett a megadott határidőig, illetve aki a 

továbbjutás jogát megszerezte. 
3.2.7.  Akinek a sportszervezete a nevezéssel egyidejűleg benyújtotta a hatósági (NAV) 

igazolásokat arról, hogy nincs 3 hónapot meghaladó lejárt köztartozása, illetve nem áll 
felszámolás alatt. 

3.2.8.  Aki érvényes sportorvosi (nem háziorvosi) igazolással rendelkezik, és az adott 
versenynapon az első kategória kezdete előtt 1 órával bemutatta azt a verseny 
rendezőjének (18 év felett 1 évnél, 18 év alatt fél évnél nem régebbi igazolás 
szükséges). 

3.3.  A hivatalos MRGSZ versenyek céljai: 
3.3.1.  A sportág népszerűsítése, hazai színvonalának felmérése. 
3.3.2.  Versenylehetőség biztosítása. 
3.3.3.  Bajnoki címek és helyezések eldöntése. 
3.3.4.  A nemzeti válogatott kijelölése. 

3.4.  A versenyszervező jogai és kötelezettségei: 
3.4.1.  A versenyszervező jogai: 

3.4.1.1.  A versenyszervezés teljesítése során közreműködőt igénybe venni. Az igénybe vett 
közreműködő teljesítéséséért azonban úgy felel, mint a saját eljárásáért. 

3.4.1.2.  Amennyiben a versenyrendezést megbízási szerződés keretében végzi, akkor jogosult a 
szerződésben meghatározásra kerülő megbízási díjra. 

3.4.2.  A versenyszervező kötelezettsége: 
3.4.2.1.  A verseny megszervezése a 4. pontban felsoroltak alapján, illetve amennyiben a 

versenyrendezést megbízási szerződés keretében végzi, akkor az MRGSZ-szel kötött 
szerződés alapján is.  

 
3.5.  A versenyző jogai és kötelettségei 

3.5.1.  A versenyző jogai:  
3.5.1.1.  A verseny megkezdése előtt két órával a versenyhelyszínen melegíteni. 
3.5.1.2.  Gyakorlatait a versenyszőnyegen bemutatni. 
3.5.1.3.  A verseny teljes ideje alatt a hivatalos orvosi ellátást igénybe venni. 
3.5.1.4.  A versenykiírásban feltűntetett díjazásban részesülni. 
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3.5.2. A versenyző köteles 
3.5.2.1.  Legalább egy órával a verseny (versenyző saját kategóriája) kezdete előtt megjelenni. 
3.5.2.2.  Az alábbi dokumentumokat bemutatni: 

3.5.2.2.1. versenyengedélykártya, külföldi versenyző esetén a tartózkodási engedély hivatalos 
másolata 

3.5.2.2.2.  sportorvosi igazolás. 
3.5.2.2.3.  A versenygyakorlatok hanganyagát a megfelelő formátumban és minőségben a 

hivatalos hangosításnál leadni. 
3.5.2.2.4.  A versenyző minden gyakorlatának zenéjét külön CD-n kell rögzíteni, a CD-n és 

borítóján fel kell tüntetnie saját nevét, egyesületét, és a kéziszer fajtáját. 
3.5.2.2.5.  A FIG szabályzatának megfelelő versenyruházatot viselni. 
3.5.2.2.6. A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzatának (2. sz. melléklet) megfelelő 

magatartást tanúsítani a verseny teljes ideje alatt. 
3.5.2.2.7.  A verseny helyszínét rendeltetésszerűen használni. 
3.6.  Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek jogai és kötelezettségei a hivatalos 

MRGSZ versenyek alkalmával 
3.6.1.  Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek jogai: 

3.6.1.1.  Megfelelő tájékoztatást kapni az MRGSZ hivatalos versenyeivel kapcsolatos 
információkról. 

3.6.1.2.  Az MRGSZ hivatalos versenyeire nevezést leadni. 
3.6.1.3.  Az MRGSZ hivatalos versenyeinek megkezdése előtt két órával a versenyhelyszínen 

melegíteni az adott kategória versenyzőivel. 
3.6.1.4.  Megfelelő indoklással versenyzőjét visszaléptetni. 
3.6.1.5.  Az eredményekről tájékoztatást kapni. 
3.6.1.6.  Jogorvoslatot kérni a verseny rendezésével és lebonyolításával kapcsolatban az MRGSZ 

Technikai Bizottságától és az MRGSZ elnökségétől. 
3.6.2. Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek kötelezettségei: 

3.6.2.1.  Versenyzőknek tájékoztatást adni a versennyel kapcsolatos információkról. 
3.6.2.2.  Nevezéseket leadni és a nevezési díjakat befizetni a megadott módon, a megadott 

határidőig. 
3.6.2.3.  A kiváltott és érvényes versenyengedélyeket és sportorvosi igazolásokat bemutatni 

minimum 1 órával a verseny (versenyző saját kategóriája) kezdete előtt. Külföldi 
versenyző esetén a tartózkodási engedély hivatalos másolatát is be kell mutatni. 

3.6.2.4.   A versenyen felkészítő edzőt és - amennyiben rendelkezik az adott kategóriára 
vonatkozó érvényes bírói engedéllyel – bírót biztosítani az általuk érintett kategóriákban. 

3.6.2.5.  A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzatának megfelelő magatartást tanúsítani a 
verseny teljes ideje alatt. 

3.6.2.6.  A verseny helyszínét rendeltetésszerűen használni 
3.7.  A nézők jogai és kötelességei: 

3.7.1. A nézők jogai: 
3.7.1.1.  Tájékoztatást kapni a verseny időbeosztásáról és a sorsolásról. 
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3.7.1.2.  Magán célú videófelvételt és fotókat készíteni, melyet nem használhat fel jogorvoslatra. 
3.7.2. A nézők kötelességei: 

3.7.2.1.  A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzatának megfelelő magatartást tanúsítani a 
verseny teljes ideje alatt. 

3.7.2.2.  A verseny helyszínét rendeltetésszerűen használni. 
3.7.2.3.  A nézők számára kijelölt helyen tartózkodni a verseny egész ideje alatt, a bemelegítő 

teret és a versenyterületet szabadon hagyni. 
3.8.  Korosztályok és követelmények általános szabályai 

3.8.1.  Az adott ciklusra vonatkozó korosztályokat és követelményeket az MRGSZ 
Technikai Bizottsága határozza meg, melyet a követelmény-táblázat tartalmaz. A 
követelmény-táblázat megtalálható az MRGSZ honlapján, illetve e-mailen kiküldésre 
kerül minden év végén az MRGSZ tagegyesületei számára. 

3.9.  A hivatalos MRGSZ versenyek fajtái 
3.9.1.  A Szabályzat 3.9.3., 3.9.4. pontjaiban megnevezett hivatalos MRGSZ versenyek 

felügyelője az MRGSZ. 
3.9.2.  Amennyiben nem az MRGSZ a szervező, úgy az MRGSZ és a megbízott szervező 

köteles előre megállapodást kötni és a nevezési határidőt követően az MRGSZ 8 
munkanapon belül köteles a szerződésben meghatározott rendezésre fordítható 
összeget a megbízott szervező számára eljutattni. 

3.9.3.  „A” típusú versenyek: az MRGSZ által szervezett és lebonyolított versenyek 
3.9.3.1.  Magyar Bajnokság (Budapest és Vidékbajnokság, Országos bajnokság) 
3.9.3.2.  Magyar Kupa 
3.9.3.3.  Mesterfokú Bajnokság 
3.9.3.4.  Nemzetközi Szabadidős Fesztivál 
3.9.3.5.  MATSZ és MRGSZ közös pályázata alapján elnyert nemzetközi versenyek 

3.9.4.  „B” típusú versenyek: az MRGSZ által felügyelt versenyek, melyeknek főszervezőjét 
minden esetben az MRGSZ elnöksége jelöli ki 

3.9.4.1.  Berczik Sára Emlékversenyek ( Berczik Sára Emlékkupa, Berczik Sára Emlékverseny). 
3.9.4.2.  Diákolimpia 

3.9.5.  „C” típusú versenyek: az MRGSZ főtitkára által engedélyezett, az MRGSZ 
tagegyesületei által szervezett (hazai és nemzetközi) versenyek, melyeket a 12.2 pont 
szerint bejelentettek, és amelyekre az MRGSZ Technikai Bizottsága 
versenyfelügyelőt rendelt ki. 

3.9.6. Minden fent meg nem nevezett hazai vagy nemzetközi versenyen való részvétel 
bejelentése kötelező a honlapon található hivatalos dokumentum kitöltésével és annak 
MRGSZ irodán való leadásával. Ennek elmaradása esetén az MRGSZ Technikai 
bizottsága a mulsztás mértékétől függően javaslatot tesz az MRGSZ elnöksége felé a 
pénzbüntetés nagyságrendjéről. 

  
4. “A, B, C” TÍPISÚ VERSENYSZERVEZÉS ALAPFELTÉTELEI 
4.1. Előkészítés 

4.1.1.  A verseny bejelentése az MRGSZ felé a 12.2 pont alapján. 
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4.1.2.  Meghívó kiküldése az MRGSZ illetve a meghívott egyesületek / országok részére 
legalább 8 héttel a verseny előtt. 

4.1.3.  A meghívónak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
4.1.4.  Verseny megnevezése, 
4.1.5.  Időpont, helyszín, 
4.1.6.  Főszervező neve, telefonszáma, e-mail címe, valamint sportszervezetének neve, 
4.1.7.  Megrendezésre kerülő kategóriák és korcsoportok, 
4.1.8.  Követelmények kategóriánként és korcsoportonként, 
4.1.9.  Nevezési lap, nevezési határidő és a nevezés leadásának módja, 
4.1.10.  Nevezési költségek és a befizetés határideje és módja, 

4.2. Tárgyi feltételek 
4.2.1.  Egyéni verseny esetén egy, együttes kéziszer csapat/duó/trió verseny esetén két 

versenyterületnyi melegítő szőnyeg, 
4.2.2.  Hivatalos ritmikus gimnasztika versenyszőnyeg, megfelelően rögzítve, 
4.2.3.  Megfelelő számú öltöző, mosdó, szemetes,  
4.2.4.  Bírói szoba, 
4.2.5.  Megfelelő minőségű hangtechnika, 
4.2.6.  Orvosi ügyelet a verseny teljes ideje alatt, 
4.2.7.  Pontszámok közzétételéhez szükséges technikai eszközök biztosítása, 
4.2.8.  Dobogó biztosítása ( kivéve a Berczik Sára Emlékkupa területi fordulóit), 
4.2.9.  Minden MRGSZ versenyen kötelező a gyakorlatok videón történő rögzítése, (A bírói 

asztal mögül középről rögzítve) 
4.2.10.  Versenyiroda biztosítása. 

 
4.3. Utómunkálatok 

4.3.1.  A főszervező a versenyzárást követő 5 munkanapon belül köteles az MRGSZ felé 
megküldeni a versenyről készült jegyzőkönyvet e-mailen, valamint a videófelvételeket 
pendrive-on vagy DVD-n, valamint az érintett sportszervezeteket értesíteni a hivatalos 
eredményekről. 

4.3.2.  A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
4.3.2.1.  Időrend 
4.3.2.2.  Sorsolás 
4.3.2.3.  Részletes pontszámok minden verseny esetén, és a módosított pontszámok is "A" és "B" 

típusú versenyek esetén 
4.3.2.4.  Eredménylista 
4.3.2.5.  Orvosi jelentés 

 
4.3.3.  A jegyzőkönyv és videófelvétel beküldésének elmulasztása esetén a főszervező 

figyelmeztetésben részesül. Amennyiben a figyelmeztetést követő 5 munkanapon 
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belül nem küldi be a jegyzőkönyvet és a videófelvételt a főszervező az MRGSZ 
részére, a következő naptári év végéig eltiltható a versenyrendezéstől. 

4.4.  Versenyfelügyelő joga és kötelezettsége: 
4.4.1.  Versenyfelügyelő joga: 

4.4.1.1.  Megfelelő tájékoztatást kapni a versennyel kapcsolatos információkról, 
4.4.1.2.  Résztvenni a versenyt megelőző és azt követő kiegészítő eseményeken (technikai 

értekezlet, bírói értekezlet, eredményhirdetés, bankett stb). 
4.4.2.  Versenyfelügyelő kötelezettsége: 

4.4.2.1.  Verseny rendezőjével való kapcsolatfelvétel, 
4.4.2.2.  A verseny előkészületeinek ellenőrzése 
4.4.2.3.  A versenyen való megjelenés, 
4.4.2.4.  Az MRGSZ hivatalos versenyfelügyeleti kérdőívének 1 hónapon belüli leadása. 

5. NEVEZÉS 
5.1.  Magyar Bajnokság (Budapest Bajnokság, Vidékbajnokság) 

5.1.1.  Budapest-, vidék-,egyéni és együttes kéziszer csapat bajnokságokra, valamint az 
Országos Bajnokságra a nevezéseket valamennyi korosztályban az MRGSZ (1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3) címére kell beküldeni a nevezési díjakkal együtt. A 
nevezési díjakat az MRGSZ pénztárába személyesen is be lehet fizetni, illetve az 
átutalással is teljesíthető (számlaszám: 10200892-31413082). Nevezés csak a nevezési 
díj befizetésével érvényes. 

5.2.  Magyar Kupa 
5.2.1.  A Magyar Kupa, egyéni csapat, egyéni összetett és együttes kéziszer-csapat 

versenyeire a nevezéseket valamennyi korosztályban az MRGSZ (1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3) címére kell beküldeni a nevezési díjakkal együtt. A nevezési 
díjakat az MRGSZ pénztárába személyesen is be lehet fizetni, illetve az átutalással is 
teljesíthető (számlaszám: 10200892-31413082). Nevezés csak a nevezési díj 
befizetésével érvényes. 

5.3.  BSEV 
5.3.1.  Budapest-, Pest megye, Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország egyéni és egyéni 

csapat, valamint országos együttes kéziszer-csapat, duó, trió versenyekre a 
nevezéseket valamennyi korosztályban az MRGSZ (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-
3) címére kell beküldeni a nevezési díjakkal együtt. A nevezési díjakat az MRGSZ 
pénztárába személyesen is be lehet fizetni, illetve az átutalással is teljesíthető 
(számlaszám: 10200892-31413082). Nevezés csak a nevezési díj befizetésével 
érvényes. 

5.4.  Nevezési díj 
5.4.1. Az “A és B “ típusú versenyek (kivéve Diákolimpia) nevezési díjairól az MRGSZ 

elnöksége dönt, amelyeket a honlapon közzétett MRGSZ költségtáblázat tartalmaz. 
5.4.2.  A “ C” típusú versenyek nevezési díjait a versenyt szervező bizottság határozza meg. 
5.4.3.  Diákolimpia nevezési díjait a Magyar Diáksportszövetzség hivatalos versenykiírása 

tartalmazza. 
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5.5.  Nevezési határidők 

5.5.1.  A versenynaptárban feltüntetett versenyidőpontot megelőző 5. hét. 
5.6.  Pótnevezés 

5.6.1.  A pótnevezést a nevezési határidőtől számított 2 héten belül kell megküldeni a 
rendezőnek. 

5.6.2.  A pótnevezés díja minden esetben a nevezési díj kétszerese. 
5.6.3. A pótnevezési határidőt követően a verseny megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal  

benyújtott méltányossági kérelemhez kapcsolódó "extra" nevezések nevezési díja az 
eredeti nevezési díj ötszöröse! 

5.7.  Nevezés módosítása, lemondás 
5.7.1.  A nevezés módosítását (versenyen való részvétel lemondása, névmódosítás) 

méltányossági kérelem útján csak írásban lehet benyújtani a megadott versenyidőpont 
előtti 10. nap reggel 8 óráig (sorsolás kiküldésének napjáig). 

5.7.2.  A méltányossági kérelem díjáról az MRGSZ elnöksége dönt, és az adott évi MRGSZ 
költségtáblázatban szerepel. 

5.7.3.  Az ezt követő 10 napban betegség vagy sérülés esetén orvosi igazolással lehetséges 
módosítani a nevezést az adott kategória kezdete előtt legkésőbb 1 órával. 

5.7.4.  A versenyen való részvétel lemondása esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre. 
5.8.  Sorsolás 

5.8.1.  A sorsolás alapján kialakult rajtlistát, a verseny kezdete előtt 10 nappal, a rendező 
köteles kiküldeni minden érintett számára. 

6. ÁTJÁRÁSI SZABÁLYOK 
6.1. Felversenyzés szabályai 

6.1.1.  Kizárólag versenysport kategória I. és II. osztály együttes kéziszer-csapat versenyein, 
valamint szabadidősport kategória duó, trió és csapat versenyein lehetséges 
felversenyeztetni tornászokat maximum 1 korcsoporttal. 

6.1.2.  Versenysport kategória I. és II. osztály együttes kéziszer-csapat versenyein, a csapat 
legalább felének kötelező a korosztályában versenyeznie. 

6.1.3.  Szabadidősport kategóriában, duóban 1 versenyzőnek, trióban 2 versenyzőnek, 
együttes kéziszer-csapat esetén pedig a csapat többségének kötelező a korosztályában 
versenyeznie. 

6.2.  Visszaversenyzés szabályai 
6.2.1.  Versenysport kategóriában: 

6.2.1.1.  Az I.-II-III.osztály azon egyéni versenyzői, akik az előző évben nem végeztek egyéni 
összetettben 1-10. helyezések között (Magyar Bajnokság, Magyar Kupa), a következő 
évtől egy szinttel alacsonyabb osztályba nevezhetőek, amennyiben ezt edzőik írásban 
bejelentik az adott versenyzési évben január 31-ig az MRGSZ irodájában. 

6.2.2.  Szabadidősport kategóriában: 
6.2.2.1.  Az 1. szint azon egyéni versenyzői, akik előző évben nem végeztek egyéni összetettben 

1.-10. helyezések között, a következő évtől egy szinttel alacsonyabb osztályba 
nevezhetőek, amennyiben edzőik ezt írásban bejelentik az adott versenyzési évben 
január 30-ig az MRGSZ irodájában. 
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7. LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
7.1.  “A és B” típusú versenyek lebonyolítására vonatkozó általános szabályok 

7.1.1.  Egy versenyző az év folyamán (az együttes kéziszer-csapat bajnokságot kivéve) csak 
egy korosztály, és egy osztály egyéni-, és csapatbajnokságán vehet részt, abban a 
korosztályban és osztályban, amelyben születési éve szerint indítható. 

 
7.1.2.  Ha egy versenyző az MRGSZ által delegált nemzetközi ritmikus gimnasztika 

versenyen vesz részt a bajnokság tavaszi fordulójával egy időben, akkor az a 
versenyző automatikusan továbbjut az Országos Bajnokságra. 

7.1.3.  Ha egy versenyző a Budapest- vagy Vidékbajnokságon orvosi igazolással igazoltan 
hiányzott, csak akkor juthat tovább az Országos Bajnokságra, ha az előző évben az 1-
8. helyen végzett az OB egyéni összetett versenyén ( szabdidősport kategóriára is 
vonatkozik). 

7.1.4.  Egy csapaton belül a nem magyar állampolgárságú versenyzők száma - megfelelő 
igazolással (tartózkodási engedély, versenyengedély kártya, sportorvosi igazolás) - az 
egyéni csapat bajnokságra és az együttes kéziszer csapatokra vonatkozóan nem érheti 
el a csapat létszámának felét. Egyéni csapat tagjaként szerenkénti eredményei is 
hivatalosak. 

7.1.5.  Valamennyi korosztályban az egyéni csapatverseny során elért eredmény alapján kell 
az egyéni összetett, és a szerenkénti sorrendet kihirdetni. 

7.1.6.  A gyermek 2 „osztálybesorolás nélküli” összevont korcsoportban az indulók számától 
függetlenül , valamint gyermek 1 korcsoportokban 20-nál több induló esetén, születési 
év szerint kerül kihirdetésre az egyéni összetett és a szerenkénti eredmény.  

7.1.7.  Magyar Bajnokság (Budapest Bajnokság, Vidékbajnokság) lebonyolítására 
vonatkozó szabályok: 

7.1.7.1. Versenysport kategória I. osztály: 
7.1.7.1.1. Gyermek 2. “osztálybesorolás nélküli” összevont és gyermek 1 korosztályokban 

• egyéni csapat létszáma min.4 –max.6 fő • a csapatversenyben szerenként a négy legjobb eredmény számít 
7.1.7.1.2.  Mindkét korosztályban a Budapest-, és Vidékbajnokság 1-3. helyezett csapata, 

valamint a két bajnokság egyéni összetett versenyében a csapatban továbbjutó versenyzőket 
leszámítva az 1-8. helyezett versenyzők vehetnek részt az Országos Bajnokságon. 

7.1.7.1.3.  Egyéni összetett eredménye, azoknak a versenyzőknek lesz gyermek 1 korosztályban, 
akik kettő, illetve az Országos Bajnokságon három  szeren mutattak be gyakorlatot. 

7.1.7.1.4. Serdülő, Junior 2, Junior 1 korosztályokban 
• egyéni csapat létszáma min.3-max.6 fő • 12 gyakorlatot, szerenként hármat kell bemutatni 

7.1.7.1.5. Felnőtt korosztályban 
• egyéni csapat létszáma min.2-max.4 fő • 8 gyakorlatot, szerenként kettőt (2), kell bemutatni  

7.1.7.1.6.  Szerenkénti eredményhirdetésnél (nem új verseny)  
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• szerenként 1-8. helyezett kerül kihirdetésre • azok a versenyzők, akik két vagy három szerrel neveztek be, és továbbjutottak egyéni 
csapatversenyben az Országos Bajnokságra, csak egyéni csapatversenyben és 
szerenkénti versenyben indulhatnak az Országos Bajnokságon.  

7.1.7.2.  Versenysport kategória II. - III. osztály: 
7.1.7.2.1.  Az egyéni csapat létszáma min.4-max.6 fő 
7.1.7.2.2.  Szerenként a legjobb négy eredmény számít a csapatversenyben 
7.1.7.2.3.  Szerenkénti eredményhirdetésnél (nem új verseny) szerenként 1-8. helyezett kerül 

kihirdetésre 
7.1.7.2.4. II.-III. osztály gyermek 1 és serdülő korosztályokban születési évenként kerül 

kihírdetésre az egyéni összetett és szerenkénti eredmény. 
7.1.8.  Magyar Kupa lebonyolítására vonatkozó szabályok 

7.1.8.1. Egy versenyző az év folyamán (az együttes kéziszer-csapat bajnokságot kivéve) csak 
egy korosztály, egy osztály egyéni-, és csapatbajnokságán vehet részt, abban a 
korosztályban és osztályban, amelyben születési éve szerint indítható. 

7.1.8.2. Ha egy versenyző a Szövetség által delegált nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen 
vesz részt a Magyar Kupával egy időben, akkor az a versenyző lehetőséget kaphat 
szerepelni a Mesterfokú Bajnokságon. 

7.1.8.3. Valamennyi korosztályban az egyéni csapatverseny és az egyéni összetett verseny együtt 
kerül megrendezésre ( szerenkénti is). 

7.1.8.4.  Valamennyi korosztályban egyéni csapatversenyen indulhatnak I. és II. osztályú 
versenyzők. 

7.1.8.5.  Egy egyesület az egyéni csapatversenyben max. 2 csapatot indíthat korosztályonként, az 
alábbiak szerint: 

7.1.8.5.1. Gyermek 2 korosztály: 
• egyéni csapat létszáma min.4-max.6 fő 
• csapatonként nyolc gyakorlatot kell bemutatni (4 szabad, 4 karika) 

7.1.8.5.2.  Gyermek 1 korosztály: 
• egyéni csapat létszáma min.4-max.6 fő 
• csapatonként nyolc gyakorlatot kell bemutatni (2 szabad, 3 karika, 3 labda) 
• egy versenyző maximum két különböző gyakorlatot mutathat be. 

7.1.8.5.3.  Felnőtt, junior 1, junior 2, serdülő korosztály: 
• egyéni csapat létszáma min. 3 fő-max.6 fő 
• csapatonként nyolc gyakorlatot kell bemutatni (2-2 gyakorlat szerenként) 
• egy versenyző maximum három különböző gyakorlatot mutathat be. 

7.1.8.6.  Egy egyesület az egyéni összetett versenyben max. öt (5) I. osztályú versenyzőt indíthat, 
(kivéve a felnőtt korosztályt, ahol nincs korlátozva az indulók létszáma) 

7.1.8.7. Felnőtt korosztályban évente, míg, junior 1 korosztályban két évente kibővítve kerül 
megrendezésre, mivel adott évi Magyar Kupa a következő évi Nemzeti válogatottba való 
bekerülés első válogató versenye 

7.1.8.8. Felnőtt válogató versenyre jogosult versenyzők: 
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7.1.8.8.1.   Adott év felnőtt korú, a felnőtt Magyar Kupára szabályosan nevezett versenyzői 
7.1.8.8.2.  Adott évi junior 1 Országos Bajnokság egyéni összetett versenyének 1-8. helyen 

végzett utolsó éves junior versenyzője 
7.1.8.9. Junior válogató versenyre jogosult versenyzők: 

7.1.8.9.1.  Adott év junior 1 korú, a junior 1 Magyar Kupára szabályosan nevezett versenyzői 
7.1.8.9.2.  Adott évi junior 1 Országos Bajnokság egyéni összetett versenyének 1-8. helyen 

végzett versenyzői, akik születési évük tekintetében megfeleőek 
7.1.8.9.3.  Adott évi junior 2 Országos Bajnokság egyéni összetett versenyének 1-8. helyen 

végzett versenyzői, akik születési évük tekintetében megfeleőek 
7.1.8.10.  A nem magyar állampolgárságú versenyzők száma - megfelelő igazolással (tartózkodási 

engedély, versenyengedély kártya, sportorvosi igazolás) - nem érheti el a csapat 
létszámának felét az egyéni csapat bajnokságra és az együttes kéziszer csapatokra 
vonatkozóan. Egyéni csapat tagjaként a nem magyar versenyzők szerenkénti eredményei 
is hivatalosak. 

7.1.8.11.  A gyermek 2 “ osztálybesorolás nélküli” összevont korosztályban születési év szerint 
kerül kihirdetésre az egyéni összetett és a szerenkénti eredmény. 

7.1.8.12. Együttes kéziszer csapat: A gyakorlatot egy versenynapon kétszer kell bemutatni. A 
bajnoki sorrendet a két gyakorlat pontszámának összege alapján kell kiszámítani. 

 
 

7.2.  Mesterfokú-bajnokság lebonyolítására vonatkozó szabályok 
7.2.1.  A Mesterfokú-bajnokság kizárólag egyéni összetett verseny, a mindenkori junior és 

felnőtt FIG szabályok szerint. 
7.3. “B” típusú versenyek BSEV lebonyolítására vonatkozó szabályok (kivéve Diákolimpia) 

7.3.1.  Egy versenyző az év folyamán egyéniben (a duó, trió, együttes kéziszer-csapat 
bajnokságot kivéve) csak egy korosztály, és egy szint egyéni-, és csapatbajnokságán 
vehet részt, abban a korosztályban és szinten, amelyben születési éve szerint indítható 

7.3.2.  Az egyéni csapat létszáma min.3-max.5 fő. 
7.3.3.  Szerenként a legjobb három eredmény számítható be a csapatverseny eredményébe. 
7.3.4.  Egyéni csapat-, duó-, trió- és csapatversenyek alkalmával minden egyesület minden 

osztályban több csapattal is résztvehet. 
7.3.5.  Együttes kéziszer-csapat létszáma: 4-8 fő. 
7.3.6. Területi versenyek felosztása: 
1. Budapest 
2. Pest –Megye és Kelet- Magyarország 
3. Nyugat- Magyarország 

7.3.7. Az országos és területi versenyeken 24 fő feletti egyéni nevezés esetén további felosztás 
lehetséges a korcsoporton belüli születési évszám alapján, ahol ebben az esetben a továbbjutás 
is a bontásnak megfelelően történik. 

7.4. Diákolimpia lebonyolítására vonatkozó szabályok 
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7.4.1.  A Diákolimpia lebonyolítására vonatkozó szabályokat a Magyar Diáksport 
Szövetség által jóváhagyott versenykiírás tartalmazza , mely megtalálható az mdsz.hu 
honlapon. 

7.4.2. A csoportos gimnasztika versenyek esetében a regionális döntőkön 4, az országos döntőn 5 
kiviteli bíró átlagpontszáma alapján kerül az eredmény kihírdetésre úgy, hogy a gyakorlatra 
adott legmagasabb és legalcsonyabb pontszám kiesik. 

8.  TOVÁBBJUTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
8.1.  Továbbjutásos versenyek: 

8.1.1.  Magyar Bajnokság 
8.1.2.  Magyar Kupa (junior és felnőtt korcsoportban) 
8.1.3.  Berczik Sára Emlékkupa ( BSEK) 
8.1.4.  Diákolimpia 

 
8.2.  A továbbjutók listáját minden esetben az MRGSZ irodája teszi közzé a honlapon, illetve 

kiértesíti e-mailen az MRGSZ érintett tagegyesületeit. 
8.3.  Azokban a korcsoportokban, ahol születési évenként hirdettek eredményt, a továbbjutás a 

korcsoport összesített eredményei alapján történik. 
8.4.  “A és B” típusú versenyeken való továbbjutás szabályai 

8.4.1.  Versenysport kategória I. osztály: 
8.4.1.1.  Gyermek 2, gyermek 1. korosztályokban, a Budapest-, és Vidékbajnokság 1-3. helyezett 

csapata, valamint a két bajnokság egyéni összetett versenyében a csapatban továbbjutó 
versenyzőket leszámítva az 1-8. helyezett versenyzők vehetnek részt az Országos 
Bajnokságon. Az “ osztálybesorolás nélküli” összevont gyermek 2 , I. osztály gyermek 
korosztály csapatversenyében , létszámtól függően a továbbjutók létszáma az alábbiak szerint 
módosulhat: 
1-6 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-3. helyezett csapat 
7-9 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-4. helyezett csapat 
10 vagy több csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-6. helyezett csapat 

A létszámnövelés mind a Budapest Bajnokságon, mind a Vidékbajnokságon részt vevő 
csapatokat érinti.   

8.4.1.2.  Serdülő, Junior 2, Junior 1 és Felnőtt korosztályban a Budapest-, és Vidékbajnokság 1-
6. helyezett csapata, valamint a két bajnokság egyéni összetett versenyében a csapatban 
továbbjutó versenyzőket leszámítva az 1-8. helyezett versenyzők vehetnek részt az 
Országos Bajnokságon 

8.4.2.  Versenysport kategória II.-III. osztály: 
8.4.2.1.  Valamennyi korosztályban a Budapest-, és Vidékbajnokság 1-3. helyezett csapata, 

valamint a két bajnokság egyéni összetett versenyében a csapatban továbbjutó 
versenyzőket leszámítva az 1-8. helyezett versenyzők vehetnek részt az Országos 
Bajnokságon. Az Országos Bajnokságra részvételi jogot szerzett egyesület a csapat 
összetételén változtathat. 

8.4.2.2. II.-III. osztály minden korosztály csapatversenyében, létszámtól függően a továbbjutók 
létszáma az alábbiak szerint módosulhat: 

1-6 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-3. helyezett csapat 
7-9 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-4. helyezett csapat 



24 

10 vagy több csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-6. helyezett csapat 
A létszámnövelés mind a Budapest Bajnokságon , mind a Vidékbajnokságon részt vevő 
csapatokat érinti.   
8.4.3.  Berczik Sára Emlékkupa: 

8.4.3.1. Valamennyi korosztály területi versenyein továbbjutók, az arany minősítést szerzett 
egyéni csapatok, valamint az egyéni összetett verseny arany minősített versenyzői, de 
egyéniben minimum 6 fő. 

8.4.4.  A Mesterfokú-bajnokságra való továbbjutás szabályai 
8.4.4.1. A Magyar Kupa kibővített felnőtt korosztályának legjobb tíz versenyzője (egyéni 

összetett 1-10. hely) vehet részt a Mesterfokú-bajnokságon. Kétévente a Magyar Kupa 
junior 1 kibővített korcsoportra is vonatkozik. 

9. EGYÜTTES KÉZISZER CSAPATVERSENYEK 
9.1.  Általános rendelkezések 

9.1.1.  Minden egyesület, minden osztályban több csapattal nevezhet. 
9.1.2. Egy versenyző egy évben maximum egy gyakorlatban és egy csapatban szerepelhet. 
Versenysport kategória 

9.1.3.  Versenysport kategóriában együttes kéziszer csapatverseny I. és II. osztályban kerül 
kiírásra. 

9.1.4. A gyakorlatot egy versenynapon kétszer kell bemutatni.  A bajnoki sorrendet a két 
gyakorlat pontszámának összege alapján kell kiszámítani. 

9.1.5. Csapatonként minden korosztályban maximum két versenyző legfeljebb egy 
korosztállyal  feljebb indítható. 

9.1.6.  Minden csapattagnak versenysportra kiállított versenyengedéllyel kell rendelkeznie. 
9.1.7.   A Magyar Kupa együttes kéziszer-csapat versenye I. osztályú versenynek minősül. 

 
9.2. Országos Bajnokság 

9.2.1. Versenysport kategória I. osztály: 
9.2.1.1.  Kizárólag olyan csapat nevezhető, amelynek keretében legalább egy olyan I. osztályú 

versenyző van, aki rendelkezik az adott év Magyar Bajnokságán (Budapest és 
Vidékbajnokság, Országos Bajnokság) szerzett, érvényes I. osztályú eredménnyel. 

9.2.2. Versenysport kategória II. osztály 
9.2.2.1.  Kizárólag olyan csapat nevezhető, amelynek keretében mindenki II. vagy III. osztályú 

versenyző. 
9.3.  Magyar Kupa 

9.3.1.  Kizárólag olyan csapat nevezhető, amelynek keretében legalább egy fő olyan I. 
osztályú versenyző, aki rendelkezik az adott év Magyar Bajnokságán (Budapest és 
Vidékbajnokság, Országos Bajnokság) szerzett, érvényes I. osztályú eredménnyel. 

9.4.  Szabadidősport kategória  
9.4.1.  Szabadidősport kategória 1. szinten: 

9.4.1.1. Duóban legalább egy versenyzőnek érvényes eredménnyel kell rendelkeznie az adott év 
BSEK egyéni versenyében. 
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9.4.1.2.  Trióban legalább két versenyzőnek érvényes eredménnyel kell rendelkeznie az adott év 
BSEK egyéni versenyében. 

9.4.1.3.  Együttes kéziszer-csapatban legalább a csapat felének érvényes eredménnyel kell 
rendelkeznie az adott év BSEK egyéni versenyében. 

9.4.2.  A zene időtartama a Duó, Trió, Csapatgyakorlatoknál minden korosztályban, 1.30-max.2.30 
perc. 

10. DÍJAZÁS 
10.1. ”A” típusú versenyek díjazása (kivétel BSEV): 

10.1.1.  Egy adott versenyen 1-8. helyezett kerül kihirdetésre az összetett és szerenkénti 
eredmények alapján (választott szer esetén minden kéziszer kihirdetésre kerül). 

10.1.2.  Az 1. helyezett arany, a 2. helyezett ezüst, a 3. helyezett bronz, a 4-8. helyezettek pedig 
számozott érmet és oklevelet kapnak az összetett versenyben,  a szerenkénti versenyben csak 
érmet kapnak az 1-8. helyezettek.  A III. osztály szerenkénti versenyében, ahol a kéziszer 
választható, ott az 1-3. helyezett kap érmet, a 4-8. helyezett oklevelet. 
10.1.3.  A további helyezettek oklevelet vagy emléklapot kapnak. 

10.2.  BSEV díjazása: 
10.2.1.  A területi fordulókon az eredmények alapján a mezőny első harmada arany, második 

harmada ezüst, harmadik harmada bronzminősítésű felirattal ellátott érmet, valamint 
minden résztvevő emléklapot kap. 

10.2.2. Területi versenyeken a szerenkénti 1-3. helyezett érem díjazásban részesül, míg az 
országos döntőn az 1-8. helyezett kerül kihirdetésre az összetett és szerenkénti 
eredmények alapján (választott szer esetén, minden kéziszer kihirdetésre kerül). 

10.2.3. Az országos döntőn az 1. helyezett arany, a 2. helyezett ezüst, a 3. helyezett bronz, a 
4-8. helyezettek pedig számozott érmet és oklevelet kapnak. A további helyezettek 
oklevelet vagy emléklapot kapnak. 

10.2.4. A BSEV Kupa (országos döntő) egyéni versenyen minden korosztályban a szabad 
gyakorlatok győztese elnyeri a Berczik Sára Emlékkupát. 

10.2.5. Különdíjak: a versenybírók döntése alapján legjobb koreográfia és legjobb 
előadásmód különdíjak adhatók az edzők, illetve a versenyzők részére. 

 
10.2.6.  A "C" típusú verseny esetén a szervező dönt a díjazásról, illetve arról, hogy születési 

évenként vagy korcsoportonként hirdet eredményt. 
 
10.3.  MRGSZ hivatalos díjátadó ünnepsége 

10.3.1.  Az MRGSZ tagegyesületei minden év végén ünnepélyes kereteken belül az alábbi 
díjazásokban részesülhetnek. 

10.3.1.1. Az év szabadidősport egyesülete ( az indulók száma alapján kerül kihírdetésre) 
10.3.1.2.  Versenysport kategória III. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezet egyesülete 
10.3.1.3.  Versenysport kategória II. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezet egyesülete 
10.3.1.4.  Versenysport kategória I. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezet egyesülete 
10.3.1.5.  Az összevont egyesületi rangsor 1 -12. helyezet, Műhelytámogatásra jogosult 

egyesülete 
10.3.1.6.  Az év ritmikus gimnasztikázója 



26 

10.3.1.7.  Az MRGSZ különdíja 
11. NEMZETKÖZI VERSENYEK 
11.1.  Válogatott versenyek: 
• Grand Prix • Európa-bajnokság • Világkupa • Challenge Kupa • Világbajnokság • Multisport események (Európa Játékok, Világjátékok, Olimpia stb)  

11.1.1.  Válogatott versenyekre jogosult versenyzők: kizárólagosan a nemzeti válogatott 
tagjai, akik versenyeztetését az MRGSZ elnöksége jóváhagyta. 

11.1.2.  Nevezés módja: a nevezés az MRGSZ Technikai Bizottság vezetőjének  vagy 
Technikai Bizottság javaslata alapján, az MRGSZ elnökségének jóváhagyásával, az 
MRGSZ irodáján keresztül történik. 

11.2.  Meghívásos nemzetközi versenyek, ahol a versenyzők egyesületüket képviselik 
• FIG által regisztrált egyéb nemzetközi versenyek • egyéb nemzetközi versenyek, találkozók  

11.2.1.  Meghívásos nemzetközi versenyre jogosult versenyzők: kizárólagosan az MRGSZ 
tagegyesületeinek adott évben nyilvántartásba vett versenyzői. 

11.2.2.  Nevezés módja: a nevezés az MRGSZ tagegyesület képviselőjének bejelentését, 
valamint az MRGSZ irodájának jóváhagyását követően önállóan történik. A 
bejelentésnek a Nemzetközi versenyen való részvétel bejelentése nevű 
formanyomtatvánnyal kell történnie (4. sz. melléklet: Nemzetközi versenyen való 
részvétel bejelentése)  

11.2.2.1.  A bejelentés elmaradása esetén az MRGSZ az érintett sportszervezet érintett 
versenyzőinek későbbi nevezését megtagadhatja. 

12. VERSENYNAPTÁR (5. SZ. MELLÉKLET) 
12.1.  Az adott évet követő versenynaptárt (“A” és “B” típusú versenyek) az MRGSZ 

Technikai Bizottsága állítja össze, és az MRGSZ elnökségének jóváhagyásával az MRGSZ 
irodája teszi közzé hivatalos honlapján. 

12.2.  A közzétételt követően március 1. és augusztus 31. között szervezendő „C” típusú 
versenyeket január 31-ig, a szeptember 1. és február 28. között szervezendőket pedig június 
30-ig lehet bejelenteni az MRGSZ Technikai Bizottsága felé írásban a megfelelő 
formanyomtatvány (6. sz. melléklet) kitöltésével, úgy, hogy azok nem ütközhetnek „A” és 
„B” típusú versenyekkel. A határidők után történő módosításra kizárólag az MRGSZ 
elnökségének jóváhagyásával van lehetőség melyet írásban rögzíteni kell az MRGSZ 
irodájában. 

13.  REKLÁM, SZPONZORÁLÁS 
A sportág nemzetközi és hazai sportrendezvényeivel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításáról 
minden esetben az MRGSZ Elnöksége dönt. 
14. NEMZETI VÁLOGATOTT KERET SZABÁLYZATA 
14.1.  Nemzeti válogatott keret felépítése 

14.1.1.  Állandó nemzeti válogatott 
• Egyéni válogatott keret (2-4 fő) 
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• Együttes kéziszer válogatott (6+6 fő) 
14.1.2.  Időszakos nemzeti válogatott (junior korosztály) 

• Egyéni válogatott keret (2-4 fő) -minden páros évben- 
• Együttes kéziszer válogatott (5+2 fő) -minden páratlan évben- 
14.2.  A Nemzeti válogatott kerethirdetés időpontja és a kerettagság időtartama 
Fentieket az MRGSZ Technikai Bizottsága által összeállított, és az MRGSZ elnöksége által elfogadott 
Nemzeti válogatott felépítésének ciklustáblázata (7. sz. melléklet) tartalmazza. 

14.2.1. Nemzeti válogatott kerettagság megszűnhet: 
14.2.1.1.  Az MRGSZ Technikai bizottságának vezetőjének, az MRGSZ szövetségi edzőjének és 

a sportoló vagy törvényes képviselőjének közös megegyezésével, 
14.2.1.2.  Elbocsátással, amennyiben az MRGSZ Technikai bizottságának vezetője és az MRGSZ 

szövetségi edzője ezt írásban, indoklással elrendeli 
14.2.1.3.  Sportsérülés esetén (az MRGSZ által hivatalosan kijelölt orvosi konzultáció alapján) 
14.2.1.4.  A versenyző elhalálozása esetén. 

14.3. Válogatási elvek, szempontrendszer 
14.3.1. Egyéni válogató események összesítésének szempontrendszere (felnőtt, junior) 

14.3.1.1.  Válogató versenyek 
• Magyar Kupa egyéni összetett verseny* 
• Mesterfokú Bajnokság* 
(*a válogatott kerettagságot megelőző évben rendezett) 

14.3.1.2.  A válogató versenyek alkalmával használt pontrendszer az alábbi:  
 1. hely / 4 pont 
 2. hely / 3 pont 
 3. hely / 2 pont 
 4. hely / 1 pont 
A további helyezettek nem kapnak pontot. 

14.3.1.3.  A két válogató verseny összesített pontjai határozzák meg a Nemzeti válogatott keret- 
tagságot. 

14.3.1.4.  A Technikai Bizottság vezetőjének javaslatára a Technikai Bizottság kontroll edzések 
alapján dönt a nemzetközi versenyeken való részvételről. 

14.3.1.5.  A kiemelkedő nemzetközi eredményt elérő felnőtt és junior korú versenyzők esetében 
az eredményeiket jutalmazzuk, az adott év válogatóversenyeinek összesítésében hozott 
pontként megjelenő pluszpontokkal, az alábbiak szerint: 

14.3.1.6.  Az előző évi válogatott keret tagjai közül csak az Európa- és Világbajnokságon 
Magyarországot képviselő versenyző kaphat hozott pontot. Az együttes kéziszer-csapat 
esetében az Európa- és Világbajnokságon ténylegesen szőnyegre lépő hat versenyző 
részesülhet a hozott pontokból. 

14.3.1.7.  Hozott pontok mértéke: 
• Junior válogatott keret tagság az előző két évben (egyéni vagy együttes kéziszer-csapat): 0,5 pont 
• Junior válogatott keret tagság az előző két évben és legutolsó egyéni junior Európa Bajnokságokon 
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szerzett döntős helyezés: 3 pont 
• Junior válogatott keret tagság az előző két évben és az addig legutolsó együttes kéziszer-csapat 

junior Európa Bajnokságon szerzett döntős helyezés: 2 pont 
• Junior válogatott keret tagság az előző két évben és ifjúsági olimpiai kvóta megszerzése: 5 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben (egyéni vagy együttes kéziszer-csapat): 1 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben és az alatt szerzett egyéni Top 20-as döntőre jogosító 

kvóta Európa Bajnokságon vagy Top 20-as Európa Bajnokságon való részvétel: 5 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben és az alatt szerzett együttes kéziszer-csapat Európa 

Bajnokságon Top 12-be kerülés: 2 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben és az alatt szerzett együttes kéziszer-csapat olimpiai 

kvóta: 3 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben és az alatt szerzett egyéni 24-es döntőbe kerülés 

Világbajnokságon: 5 pont 
• Felnőtt válogatott keret tagság az előző évben és egyéni olimpiai kvóta: 20 pont  

14.3.1.8. Együttes kéziszer válogatott keret válogatási szempontrendszere (felnőtt, junior) 
A fentieket az MRGSZ Technikai Bizottsága által összeállított, és az MRGSZ elnöksége által 
elfogadott Nemzeti válogatott felépítésének ciklustáblázata (8. sz. melléklet) tartalmazza. 
14.4. A nemzeti válogatott keret tagjaira vonatkozó általános rendelkezések 

14.4.1.  A nemzeti válogatott keret tagjai és a velük foglalkozó sportszakemberek hazai és 
nemzetközi versenyeiken, valamint egyéb rendezvényeken Magyarországot 
képviselik, ahol magatartásukkal, példamutatásukkal mindehhez méltón kell 
szerepelniük. Sportágunk népszerűsítéséért felelősek minden nyilvános 
nyilatkozatukban, internetes megjelenésükben. 

14.4.2.  A nemzeti válogatott keretbe azok a sportolók kerülhetnek be, akik megfelelnek a 
Nemzeti válogatott keret szabályzat 6.3-as pontjában rögzítetteknek és részt vettek az 
MRGSZ által kiírt hivatalos kerethirdetésen.  

14.4.3.  A nemzeti válogatott sportoló elsősorban a nevelőegyesülethez tartozik, ezért a 
válogatott sportolóval kapcsolatos technikai kérdésekben a nevelőegyesülettel kell 
egyeztetnie az MRGSZ iroda vezetőjének, szövetségi edzőjének, illetve a hivatalos 
felkészítő edzőnek. 

14.4.4.  A nemzeti válogatott keret tagja a kerettagságának teljes időtartama alatt köteles 
egyesületi tagságát fenntartani, a nevelőegyesülettel történő megállapodás alapján. 

14.4.5.  A nemzeti válogatott keret tagjai elfogadják az MRGSZ ügyrendjét, elnökségének és 
bizottságainak döntéseit, szabályait, továbbá a MATSZ Alapszabályát, és SZMSZ-ét 
elnökségének és bizottságainak döntéseit, szabályait, s azokat végre is hajtják, 
valamint kötelesek szerződést kötni az MRGSZ-el, a MOB által előírt elvek 
figyelembevételével. 

14.4.6.  A nemzeti válogatott keret tagjai kötelesek az MRGSZ szövetségi edzőjének, 
valamint hivatalos felkészítő edzőjének előírásait betartani, a válogatott keret 
programját teljesíteni, az abban szereplő edzéseken (válogatott és egyesületi) és 
edzőtáborokban pontosan megjelenni, és a legjobb tudásuk szerint a rájuk szabott 
feladatot teljesíteni. 

14.4.7.  A nemzeti válogatott keret tagjainak kötelessége minden MRGSZ által meghatározott 
versenyen, eseményen (fellépések, bemutatók, stb.) megjelenni, és legjobb tudása 
szerint teljesíteni. 
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14.4.8.  A nemzeti válogatott keret tagjai sportszerűen élnek, példamutató magatartást 
tanúsítanak a fiatalabb sportolók felé; dopping-, kábítószer és egyéb károsító – 
sporttevékenységüket hátráltató – szerektől mentesen élnek. 

14.4.9.  A nemzeti válogatott keret tagjai részt vesznek a WADA által szervezett előadásokon 
és megfelelnek a WADA által előírt elvárásoknak. A nemzeti válogatott keret tagjai 
fokozottabb doppingellenőrzésen esnek át, és kötelesek a szúrópróbaszerű, illetve a 
versenyek utáni esetleges ellenőrzéseken részt venni.  

14.4.10.  A nemzeti válogatott kerettaghoz nem méltó viselkedést, fegyelmezetlenséget az 
MRGSZ elnöksége fegyelmi eljárás keretében, a MATSZ fegyelmi szabályzatában 
meghatározott eljárással és következményekkel szankcionálhatja. 

14.4.11.  Az MRGSZ a nemzeti válogatott keret tagjai számára megtéríti alapbiztosításuk díját, 
valamint ezen kívül saját maguk részére balesetbiztosítást is köthetnek, vagy 
megállapodás alapján a nevelőegyesületük biztosíthatja számukra a személyre szabott 
biztosítást. 

14.4.12.  A nemzeti válogatott keret tagjai az esetleges sérülést és betegséget kötelesek 
bejelenteni 48 órán belül az MRGSZ Technikai Bizottsága és a keretorvos felé. 
Amennyiben a kerettag nem fekvőbeteg, köteles megjelenni a központi és egyesületi 
edzéseken. 

14.4.13.  A nemzeti válogatott keret tagja az MRGSZ által meghatározott szponzori- és 
reklámtevékenységeket betartja, annak legjobb tudása szerint megfelel. Esetleges 
egyéni szponzori és reklámszerződését annak megkötés előtt egyezteti az MRGSZ 
elnökségével. 

14.5. A Nemzeti válogatott keret versenyeztetése 
14.5.1.  A 14.1.1 pontban megjelölt állandó nemzeti válogatott, valamint a 14.1.2 pontban 

megjelölt időszakos nemzeti válogatott versenyeztetéséről az MRGSZ Technikai 
bizottságának javaslata alapján az MRGSZ elnöksége határozza meg. 

14.6. A Nemzeti válogatott keret finanszírozása 
 A nemzeti válogatott keret finanszírozását és annak mértékét az MRGSZ elnöksége határozza meg. 
15. AZ MRGSZ ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT BÍRÓKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK (BÍRÓI SZABÁLYZAT) 
Jelen bírói szabályzat a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség (a továbbiakban: 
MRGSZ) Bírói Szabályzata (a továbbiakban Bírói Szabályzat), amely az MRGSZ hivatalos 
versenyein ellátott  bíráskodás  szabályait állapítja meg. 

15.1.  Általános rendelkezések 
15.1.1.  A jelen Bírói Szabályzat alapja az International Gymnastics Federation (a továbbiakban: 

FIG) Code Of Point (továbbiakban COP). A COP FIG bírókkal kapcsolatos szabályozása a 
FIG rendelkezései alapján minden bíróra kötelező érvényű. 

15.1.2.  A magyar Bírói Szabályzatot az MRGSZ Technikai Bizottsága készítette. 
 
15.1.3.  Az MRGSZ-nél vizsgázott bírók kizárólag az MRGSZ elnöksége által az adott év 

versenynaptárban feltüntetett, jóváhagyott versenyeken bíráskodhatnak. A bírói szabályzat 
e 15 . 1 . 3 .  pontjának megsértése fél éves bírói eltiltást von maga után. 

15.1.4.  Az MRGSZ hivatalos versenyein kizárólag az MRGSZ-nél levizsgázott és besorolással 
rendelkező bírók, valamint a MATSZ által nemzetközi bírói vizsgára delegált és brevet 
szerzett bírók bíráskodhatnak.  

15.1.5.  Az MRGSZ hivatalos versenyein minden nevezett egyesületnek kötelessége képviseltetni 
magát jelen Szabályzat 15.1.4. pont alapján érvényes bírói vizsgával rendelkező bíróval. 
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Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy köteles kategóriánként az MRGSZ felé 10.000 forint, 
azaz tízezer forint eljárási díjat megfizetni a bejelentést követő 8 munkanapon belül a 
többletköltség (helyettesítés) fedezetére. 

15.1.6.  Egy bíró adott évben csak annak az egy egyesületnek a képviseletét láthatja el, amely az adott 
év elején a bírói vizsgára delegálta, jelölte. 

15.1.7.  A Bírói Szabályzat módosítása esetén a Technikai Bizottság a módosítás hatálybalépését 
megelőzően köteles értesíteni az összes bírót. 

15.2.  A bírók kötelezettségei 
15.2.1. A bíró/nemzetközi bíró köteles: 
15.2.1.1.  Az aktuális Szabálykönyvet és a hazai versenyrendszerre vonatkozó szabályokat 

hiánytalanul ismerni és alkalmazni. 
15.2.1.2.  Jelen Bírói Szabályzat tartalmát és esetleges módosításait hiánytalanul ismerni és betartani. 
15.2.1.3.  Az öltözködésre vonatkozó szabályokat betartani. A versenyeken sötét kosztüm, vagy alj és 

felső; illetve fehér blúz vagy fehér „felső” viselése kötelező. 
15.2.1.4.  A versenyekre érkezéskor és távozáskor a versenyirodán regisztrálni. 
15.2.1.5.  A COP-ban már rögzített, de jelen Szabályzatban nyomatékosítottan megjelenő bírói 

kötelességek és tilalmak: 
• A bíró köteles a gyakorlatokat legjobb tudása szerint, objektíven pontozni, nem befolyásolva a 

többi bírót. 
• A bíró köteles részt venni a versenyt megelőző bírói értekezleten, annak teljes időtartamában. 
• A bíró köteles a bírói lapot az előírtak szerint kitölteni, majd az általa adott pontszámot aláírásával 

igazolni. Abban az esetben, ha ezen a pontszámon a beadást követően bármilyen okból kifolyólag 
módosít, a pontszámot egyértelmű áthúzással kell jelölni, a módosított pontszámot mellé leírni, és 
ezt újra aláírni. Az eredetileg adott pontszámnak láthatónak kell maradnia. 

• Radírozós toll, ceruza használata TILOS! 
• A fent leírt szabályok, illetve kötelességek be nem tartása esetén a bíró első figyelmeztetésként 

sárga lapot, második figyelmeztetésként piros lapot kap, amely következményeként a soron 
következő versenyen adott bíró nem pontozhat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.3.  A bírói panelek 
15.3.1.  A versenyen „érdekelt” és „meghívott” bírók alkotják a bírói panel(eke)t. 
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15.3.2. “B“ típusú versenyeken szabadidősport kategóriában (BSEV) minden korosztályban és 
kategóriában, valamint a besorolás nélküli gyermek 2 kategóriában a zsűri összetétele az 
alábbiak szerint alakul: 

Bírók létszáma: min. 6-8 fő   Technikai Bizottság delegáltja min. 1 fő 
D1 D2  D3  D4 
E3 E4  E5  E6 

15.3.2.1.  D1 D2, D3 D4 függetlenül értékel és határozza meg a pontszámot. (Párbeszéd nem 
megengedett) 

15.3.2.2.  Művészi zsűri (E1 E2) ezekben a kategóriákban egyik korosztályban sem dolgozik. 
15.3.2.3.  Fent nevezett versenyek alkalmával a bírói alcsoportokban (D1 D2, D3 D4, E3-E6) 

megengedett eltérés maximuma 0.40 pont. A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a 
Technikai Bizottság delegáltja összehívja a bírókat és az adott pontok közötti eltérést - 
szakmai indoklás mellett - a megengedett 0.40 pontra mérsékli. 

15.3.3. “A” típusú versenyeken versenysport kategóriában, III., II., osztályban, valamint az I. 
osztályban gyermek 1 és serdülő kategóriában a zsűri összetétele az alábbiak szerint alakul: 

Bírók létszáma: min. 8 fő  Technikai Bizottság delegáltja min. 3 fő 
D1 D2  D3  D4 
E1 E2  E3  E4 

15.3.3.1.  Fent nevezett versenyek alkalmával a bírói alcsoportok (D1 D2, D3 D4) által 
meghatározott pont és az MRGSZ Technikai Bizottságának delegáltja által adott kontroll pont 
közötti eltérés maximuma 0.30 pont (+/-). A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a 
Technikai Bizottság delegáltja összehívja a bírókat és az adott pontok közötti eltérést - 
szakmai indoklás mellett - a megengedett 0.30 pontra mérsékli. 

15.3.3.2.  E1-E2 bírói alcsoport által meghatározott pont, valamint az E3-E4 bírói alcsoport 
bentmaradó pontja és az MRGSZ Technikai Bizottságának delegáltja által adott kontroll pont 
közötti eltérés maximuma 0.30 pont. A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a Technikai 
Bizottság delegáltja összehívja a bírókat és az adott pontok közötti eltérést - szakmai indoklás 
mellett - a megengedett 0.30 pontra mérsékli. 

15.3.4.  “A” típusú versenyeken versenysport kategóriában, I. osztályban junior1, junior2 és felnőtt 
kategóriában a zsűri összetétele az alábbiak szerint alakul: 

Bírók létszáma: min. 10 fő  Technikai Bizottság delegáltja min. 4 fő 
D1 D2  D3  D4 
E1 E2  E3  E4  E5  E6 

15.3.4.1.  Fent nevezett versenyek alkalmával a bírói alcsoportok (D1 D2, D3 D4) által 
meghatározott pont és az MRGSZ Technikai Bizottságának delegáltja által adott kontroll pont 
közötti eltérés maximuma 0.30 pont (+/-). A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a 
kontroll pontszám “referens” pontszámként alakítja a végső pontszámot. 

15.3.4.2.  E1-E2 bírói alcsoport által meghatározott pont, valamint az E3-E6 bírói alcsoport 
bentmaradó pontja és az MRGSZ Technikai Bizottságának delegáltja által adott kontroll pont 
közötti eltérés maximuma 0.30 pont. A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a kontroll 
pontszám “referens” pontszámként alakítja a végső pontszámot. 

15.3.5. Minden verseny alkalmával a gyakorlatot követően a részpontok kivetítése vagy bemondása 
kötelező. 
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15.3.6. A bírói panelek által leadott kitöltött formanyomtatványok adott versenyt követően 2 hétig 
megtekinthetőek az MRGSZ irodájában. Minden egyesület kizárólag a saját versenyzőjének 
formanyomtatványait tekintheti meg. 

15.4.  Óvás 
Minden korosztályban és kategóriában lehetséges a FIG szabályainak megfelelően. 
Az óvás díja: 10.000,- Ft/óvás. 
Az Óvási eljárás levezetéséért az MRGSZ Technikai Bizottsága által delegált személy felel. 
15.5.  Bírói értekezlet 
15.5.1.  A bírói értekezletet vagy sorsolást a Technikai Bizottság delegáltja, vagy az általa megbízott 

bíró tartja. A bírói értekezlet vagy sorsolás a verseny előtt hivatalosan megküldött időrend 
szerint történik, amelyen az adott kategóriára beosztott összes bíró köteles megjelenni. és ott 
magát regisztrálni (meghívott és egyesületi bírók egyaránt). 

15.5.2.  Az értekezletre pontosan kell érkezni, és annak teljes időtartama alatt a helyiségben kell 
maradni. Az a bíró, aki késik, az alábbiak alapján figyelmeztetést kap: 

0-30 perc késésért      szóbeli figyelmeztetés 
31 perc, vagy több késésért   kizárás az adott napi pontozásból. 
15.5.3.  A megbeszélésről még a versenyigazolás ügyintézése esetén sem lehet távol maradni. A 

verseny szüneteiben és a verseny után tartandó értekezletekről a Technikai Bizottság vezetője, 
vagy az általa megbízott bíró rendelkezik. Ezeken a megbeszéléseken a részvétel szintén 
kötelező (egyéb rendelkezés hiányában). 

15.6.  Bírói munka értékelése  
15.6.1. A bírói munka értékelését a Technikai Bizottság vezetője által megbízott személy végzi, az 

alábbiak szerint: A verseny után bírói statisztika készül, hazapontozás, illetve az ellenfél 
pontozásának kiemelt vizsgálatával. A bírók értékelése az alábbiak szerint történik: 

100-70% megfelelő 
69-51% írásbeli figyelmeztetés, a második alkalommal azonnali 6 hónapos eltiltás az 

érintett bíró számára 
50%-35% azonnali 6 hónapos eltiltás az érintett bíró számára  
35% azonnali 1 éves eltiltás az érintett bíró számára 

15.6.2.  A bírói értékelések nem nyilvánosak, azokhoz kizárólag a Technikai Bizottság férhet hozzá. 
A bírói értékelés fent megnevezett szankcióit kizárólag a Technikai Bizottság rendelheti el. 

15.7.  Bírói továbbképzés  
Évente 2 alkalommal, a téli és a nyári felkészülési időszakban, az edzők és a bírók munkáját segítve, 
támogatva továbbképzést tartunk, amin a részvétel kötelező minden MRGSZ tagegyesületből legalább 
1 edző számára, illetve minden olyan leendő vagy aktív bíró számára, aki az adott évben pontozni 
szeretne bármely korosztályban és kategóriában. 
15.8. Nemzeti bírói vizsga 
15.8.1.  Az MRGSZ nemzeti bírói vizsgarendszere az alábbi kategóriákban biztosít képzési, 

vizsgázási lehetőséget: 
• Szövetségi nemzeti (Szabadidősport vagy Versenysport kategória) - MRGSZ tagegyesülethez nem 

tartózó, azzal szerződéses, vagy megbízási munkaviszonyban nem álló személy számára. 
• Szabadidősport kategória - MRGSZ tagegyesület által delegált személy számára. 
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• Versenysport kategória (egyéni és/vagy együttes kéziszer csapat) - MRGSZ tagegyesület által 
delegált személy számára. 

 15.8.2. Az MRGSZ Elnökségének jóváhagyásával a FIG szabályzat szerint évente egy alkalommal 
van lehetőség egyéni és/vagy csapat bírói vizsgát tenni, és további egy alkalommal pótvizsgán 
részt venni. A vizsga írásbeli (teszt) és videó elemző részből áll. Sikertelen bírói vizsga esetén 
az MRGSZ versenyein gyakorlási lehetőséget biztosítunk, amennyiben e szándékot a versenyt 
megelőzően jelezték az MRGSZ felé, és ennek külön eljárási díját rendezték, amelynek 
összege 5000 forint kategóriánként. 

15.9.  MRGSZ hivatalos bírói besorolása 
Az MRGSZ Technikai bizottsága az alábbi bírói szinteket határozza meg. 
 
15.9.1.  Szövetségi bíró 
15.9.1.1. Nemzetközi (VSK1) 
15.9.1.1.1.  MRGSZ elnöksége által kijelölt, érvényes FIG BREVE-vel rendelkező nemzetközi 

bíró 
15.9.1.1.2.  A bírói képzés és bírói vizsga költsége az MRGSZ-t terheli 
15.9.1.1.3.  A 2017-2020-as ciklusban meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel 

rendelkezik 
15.9.1.1.4.  Szerződéses jogviszony alapján kötelezettségei: 
• az MRGSZ hazai edző és bíróképzésében való részvétel 
• az MRGSZ által elrendelt hazai versenyeken való közreműködés, a Bírói szabályzatban 

meghatározott óradíj ellenében 
• az MRGSZ által elrendelt nemzetközi versenyeken a nemzeti válogatott képviselete, a Bírói 

szabályzatban meghatározott napidíj ellenében.  
15.9.1.2.  Nemzeti Szabadidősport kategória (SZK1) és/vagy Nemzeti Versenysport kategória (VSK2) 
15.9.1.2.1.  MRGSZ tagegyesülethez nem tartozó, azzal szerződéses, vagy megbízási 

munkaviszonyban nem álló, érvényes nemzeti bírói vizsgával rendelkező bíró 
15.9.1.2.2.  Az MRGSZ által rendezett és felügyelt eseményeken bíráskodhat (bírói vizsga által 

meghatározott szinten) 
15.9.1.2.3.  A 2017-2020-as ciklusban (megfelelő gyakorlat mellett, min. 30 verseny /év (1 

verseny=1 kategória) meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel rendelkezik 
15.9.2.  MRGSZ tagegyesület által delegált bírók 
15.9.2.1.  Szabadidősport kategória (SZK) 
15.9.2.1.1.  Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált érvényes szabadidős bírói vizsgával 

rendelkező bíró 
15.9.2.1.2.  Regisztráló egyesülete engedélyével az MRGSZ által rendezett és felügyelt 

szabadidősport eseményen bíráskodhat 
15.9.2.1.3.  A 2017-2020-as ciklusban (megfelelő gyakorlat mellett, 30 verseny / év (1 verseny=1 

kategória) meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel rendelkezik 
15.9.2.2.  Versenysport kategória (VSK) 
15.9.2.2.1.  Nemzetközi (VSK2) 



34 

15.9.2.2.1.1.  Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált nemzetközi bíró, akinek képzésének és 
vizsgájának költsége a tagegyesületet terheli 

15.9.2.2.1.2.  Az MRGSZ által elrendelt hazai versenyeken való közreműködés, a Bírói szabályzatban 
meghatározott óradíj ellenében 

15.9.2.2.1.3.  Az MRGSZ által elrendelt nemzetközi versenyeken a nemzeti válogatott képviselete, a 
Bírói szabályzatban meghatározott napidíj ellenében 

15.9.2.2.1.4.  A 2017-2020-as ciklusban meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel rendelkezik, 
de a hazai bíróképzéseken részvétele kötelező 

15.9.2.2.2.  Nemzeti 
15.9.2.2.2.1.  Nemzeti I. osztályú bíró (VSK2) 
15.9.2.2.2.1.1.  Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált érvényes első osztályú bírói 

vizsgával rendelkező bíró 
15.9.2.2.2.1.2.  Regisztrált egyesülete engedélyével minden MRGSZ által rendezett és felügyelt 

eseményen bíráskodhat 
15.9.2.2.2.1.3.  A 2017-2020-as ciklusban (megfelelő gyakorlat mellett, min. 30 verseny / év (1 

verseny=1 kategória) meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel rendelkezik 
15.9.2.2.2.2.  Nemzeti II. - III. osztályú bíró (VSK3) 
15.9.2.2.2.2.1.  Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált érvényes másod osztályú bírói 

vizsgával rendelkező bíró 
15.9.2.2.2.2.2.  Regisztrált egyesülete engedélyével az MRGSZ által rendezett és felügyelt másod- és 

harmadosztályú eseményen bíráskodhat 
15.9.2.2.2.2.3.  A 2017-2020-as ciklusban (megfelelő gyakorlat mellett, 30 verseny /év (1 verseny=1 

kategória) meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel rendelkezik 
14.10. Bírói díjak 

14.10.1. A bírói díjakról minden év januárjában az MRGSZ elnöksége dönt. 
 
14.10.2.  A bírók a bírói díjat számla ellenében vehetik kézhez. A számla az alábbi TEÁOR 

számok és tevékenységek alapján teljesíthető: 
  9319 Egyéb sporttevékenység 
  Edzők adhatnak számlát a következőről is:  
  8551 Sport, szabadidős képzés 
 

14.10.3.  Számlázási időszak  
14.10.3.1.  Az első félévi bírói tevékenységre: adott év június 1-15. 
14.10.3.2.  A második félévi bírói tevékenységre: adott év december 1-15. 

 
14.10.4.  Amennyiben az előzőekben megjelölt időpontokban a számla nem kerül leadásra, úgy 

későbbi bírói díjfizetésre is van lehetőség, a következő félévre kijelölt időpontban, 
azonban ebben az esetben a bírói díj 50%-a kerül kifizetésre.  

14.10.5.  A bírói díjak számítása tiszta versenyidő alapján, arra az időintervallumra vonatkozik 
a versenyen , amely alatt, a Szövetség által delegált bíró ténylegesen bírói 
tevékenységet folytat. A bírói értekezlet ideje a számításba nem kerül bele. 
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16. EGYESÜLETI PONTRENDSZER 
16.1.  Egyesületi pontrendszer célja 

16.1.1.  Szakosztályok munkájának átfogó, objektív értékelése 
  
16.1.2.  Az egyesületi rangsor felállítása I., II., III. osztályban 

 
16.1.3.  Az összesített egyesületi rangsor megállapítása 

  
16.1.4.  Esetleges támogatás elnyerésekor a szakosztályok részesedési arányának 

megállapítása 
  

16.1.5.  Az Aeon Cup (JPN), Egyesületi Világbajnokságon történő részvétel odaítélése az I. 
osztályú rangsor győztesének 

 
16.1.6.  Műhelytámogatásra jogosult sportszervezetek megjelölése 

 
16.2.  Szempontrendszer 

16.2.1.  Versenyeredmények – hazai (OB, MK)  
 
16.2.2.  Versenyeredmények – nemzetközi (EB, VB, Olimpia) 

  
16.2.3.  Junior és felnőtt válogatott egyéni és együttes kéziszer csapat tagság  

 
16.3.  A pontszámítás általános elve 
Az elért eredmények után járó pontot (táblázatok szerint) az alábbi szorzókkal kell szorozni a végleges 
eredmény kiszámításához. 
 

16.3.1.  Szintenkénti szorzók  
1. osztály 4x 
2. osztály 2x 
3. osztály  1x 

16.3.2.  
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16.3.2.  Korosztályos szorzók  
felnőtt 2x 
junior 1-2 1,5x 
gyermek 1-2; serdülő; 1x 

16.3.3.  
 
16.4.  Hazai versenyek  

16.4.1.  Versenysport kategória 
16.4.1.1.  Egyéni verseny  

•  Az 1-15. hely kerül értékelésre az összetett verseny alapján.  
•  A maximum adható pont egy adott kategóriában 30 pont.  
• A 15. helyig minden helyezett tornász az előzőhöz képest 2-vel kevesebb pontot kap (pl. 30 induló - 

1. helyezett kap 30 pontot; 2. helyezett kap 28 pontot…15. helyezett kap 2 pontot) 
• Ha kevesebb induló van, mint 30 fő, az 1. helyezett akkor is 30 pontot, a 2. helyezett 28 pontot kap 

stb. 
• A kapott értékeket szorozzuk az általános elveknél található szorzószámokkal.  

 
 

 Egyéni csapatverseny és együttes kéziszercsapat verseny  
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 

100 70 50 30 20 10 8 6 4 2 
 

 
16.5.  Válogatottság 
Felnőtt és junior egyéni versenyző vagy együttes kéziszercsapattag átigazolása esetén a fogadó 
egyesület első évben 25%-ot, második évben 50%-ot és a harmadik évben 100%-ot kap.  
• Felnőtt egyéni válogatott tagság   500 pont / év 
• Felnőtt együttes kéziszer-válogatott tagság 1000 pont / év 
• Junior egyéni válogatott tagság  300 pont / év 
• Junior együttes kéziszer-válogatott tagság 200 pont / év 

 
16.6.  Nemzetközi eredmények  

16.6.1. Felnőtt és junior egyéni versenyző vagy együttes kéziszercsapattag átigazolása esetén 
a fogadó egyesület első évben 25%-ot, második évben 50%-ot és harmadik évben 
100%-ot kap.  

Európa Bajnokság – Junior egyéni csapat és együttes kéziszercsapat (csapattagonként) 
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1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 
1500 1300 1000 800 750 700 650 600 550 500 

 
 
Európa Bajnokság – Junior egyéni összetett (ha lesz), szerenkénti  

1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 
2000 1800 1500 1200 1000 800 700 600 550 500 

 
 
 Ifjúsági Olimpia / kvalifikáció, részvétel: 300 pont / fő  

1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 
3000 2700 2400 2100 1900 1700 1600 1500 1450 1400 

 
 

Európa Bajnokság - Felnőtt egyéni csapat és együttes kéziszercsapat összetett (csapattagonként) 
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 
3500 3000 2500 2100 1800 1500 1300 1000 800 750 

 
 

11. hely 12. hely 13. hely 14. hely 15. hely 16. hely 17. hely 18. hely 19. hely 20. hely 
700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 

 
 

Európa Bajnokság - Felnőtt egyéni összetett, szerenkénti  
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 11. hely 12. hely 
3800 3300 2800 2300 2000 1600 1400 1100 1050 1000 950 900 

 
 

13. hely 14. hely 15. hely 16. hely 17. hely 18. hely 19. hely 20. hely 21. hely 22. hely 23. hely 24. hely 
850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 
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Világbajnokság - Felnőtt egyéni csapat és együttes kéziszercsapat összetett (csapattagonként) 
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 11. hely 12. hely 
6000 5500 5000 4300 3800 3300 2800 2300 2000 1600 1400 1100 

 
 

13. hely 14. hely 15. hely 16. hely 17. hely 18. hely 19. hely 20. hely 21. hely 22. hely 23. hely 24. hely 
850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 

 
 

Világbajnokság - Felnőtt egyéni összetett, szerenkénti  
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely 11. hely 12. hely 
7500 7000 6500 6000 5500 5000 4300 3800 3300 2800 2300 2000 

 
 

13. 
hely 

14. hely 15. hely 16. hely 17. hely 18. hely 19. hely 20. hely 21. hely 22. hely 23. hely 24. hely 
1600 1400 1100 850 800 750 700 650 600 550 500 450 

 
 
16.6.2. Felnőtt együttes kéziszercsapattagok a szerenkénti eredményért a 22.5.1.6. Európa 

Bajnokság - Felnőtt egyéni összetett, szerenkénti és a 22.5.1.7. Világbajnokság - 
Felnőtt egyéni csapat és együttes kéziszercsapat összetett (csapattagonként) pontok 
alapján, az 1-8.helyezettnek járó pontot kapják.  

16.6.3. Olimpiai részvétel: 15000 pont (egyéni); 5000 pont (csapattag) 
 

16.7.  Szabadidősport kategória 
A nevezett, és a területi versenyeken ténylegesen részt vett versenyzők száma alapján kerül 
meghatározásra az év szabadidős egyesülete. 
 
17. MŰHELYTÁMOGATÁS 
17.1.  A műhelytámogatás célja 
A műhelytámogatás célja a szövetség tagegyesületeinek támogatása, elősegítve ezzel a szakmai munka 
fejlődését, az egyesületek szakmai munkához szükséges felszereltségének, a sportág arculatának, a 
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versenyzők versenyeztetési feltételeinek javítását, valamint további gyerekek bevonását az egyesületek 
munkájába. 
 
17.2.  Műhelytámogatásra jogosultak kijelölése, értékelési rendszer kialakítása 

17.2.1.  A MRGSZ azon tagegyesületei jogosultak a műhelytámogatásra, akik minden naptári 
évben, előre meghatározott pontrendszer alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra 
a teljes éves teljesítményük alapján. A pontrendszer a hazai versenyeken (Magyar 
Bajnokság, Magyar Kupa), nemzetközi versenyeken (EB, VB) elért eredmények, 
valamint a válogatott keretekben részt vevők létszáma alapján kerülnek 
meghatározásra.  

17.2.2.  Az adott évben műhelytámogatásra jogosultak meghatározásánál az előző évi 
eredmények kerülnek értékelésre. Műhelytámogatásra az ranglista 1 -12. helyezett 
egyesülete jogosult.  

17.2.3.  A műhelytámogatás elfogadása az egyesületek részére nem kötelező jellegű, azaz ha 
valamelyik tagegyesület a megadott határidőig nem köti meg a műhelytámogatási 
szerződését, vagy jelzi az MRGSZ részére, hogy nem kíván élni a támogatás 
lehetőségével, úgy automatikusan az összevont rangsor szerinti következő egyesület 
kapja a meghatározott műhelytámogatást 

 
17.3.  Műhelytámogatás mértéke 

Az összevont rangsor alapján: 
1. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  16 %-a 
2. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  15 %-a  
3. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  13 %-a 
4. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  12 %-a  
5. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  9 %-a 
6. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  9 %-a 
7. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  6 %-a 
8. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  6 %-a 
9. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  4 %-a  
10. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  4 %-a  
11. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  3 %-a  
12. egyesület támogatási kerete: a teljes keret  3 %-a  
 
17.4.  Műhelytámogatás keretösszege 
 A műhelytámogatás éves nettó keretösszegét az MRGSZ határozza meg. Amennyiben bármilyen 
okból az éves keret növelésre vagy csökkentésre kerül, úgy a támogatásokat az eredeti összegek 
szerinti arányokkal kell felosztani.  
 
17.5.  Műhelytámogatás felhasználásának módja, lehetősége, feltétele 
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17.5.1. A műhelytámogatásra jogosult tagegyesületek és a MRGSZ között műhelytámogatási 
szerződés kerül megkötésre, amely szerződés szabályozza a támogatás felhasználási 
lehetőségeit és annak kereteit. A megítélt támogatásokat előre meghatározott feltételek 
szerint, célzottan használhatják fel a tagegyesületek, ezzel is biztosítva, hogy a 
műhelytámogatások az eredetileg kitűzött szándékot szolgálják (8. sz. melléklet: 
Műhelytámogatási partnerlista). 

17.5.2.  A műhelytámogatásra jogosult tagegyesület vállalja, hogy az MRGSZ-nél 
nyilvántartott versenyzőinek száma az adott évet követő évben 5%-al emelkedik. 
Amennyiben a műhelytámogatásra jogosult tagegyesület a vállalását nem tudja 
betartani, sőt, nyilvántartott versenyzőinek száma az adott évet követő évben több 
mint 5%-al csökken, abban az esetben az elnökség dönt arról, hogy mennyivel 
csökkenti az adott tagegyesület következő évi műhelytámogatásának összegét. 
Figyelembe véve a természetes lemorzsolódást, annak mértékét a Műhelytámogatási 
program maximum 5%-ban határozza meg.   

 
17.6.  A műhelytámogatás időbeli hatálya és azok elszámolása 

17.6.1.  Az adott évet megelőző évi egyesületi rangsor alapján a támogatási keretek 
meghatározása a MRGSZ elnöksége részéről, és annak elfogadása a tagegyesületek 
részéről: január 31. 

17.6.2.  Számlák kifizetése cégek/vállalkozások részére: június 30. és december 15. között. 
 
 
Budapest, 2017. március 28. 

 
       Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Versenyengedély-kérő lap 
2. sz. melléklet: A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzata 
3. sz. melléklet: Technikai követelmények táblázata 
4. sz. melléklet: Nemzetközi versenyen való részvétel bejelentése 
5. sz. melléklet: Versenynaptár 
6. sz. melléklet: JELENTEKZÉSI LAP az MRGSZ 2017. évi VERSENYNAPTÁRÁBA  
7. sz. melléklet: Ciklustáblázat 
8. sz. melléklet: Műhelytámogatási partnerlista (folyamatosan bővülő) 
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A kiadmány hiteléül: 
 
dr. Körmendy-Ékes Judit elnök 
 

1. sz. melléklet: Versenyengedély-kérő lap  
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2. sz. melléklet: A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzata 
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3. sz. melléklet: Technikai követelmények táblázatai  
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4. sz. melléklet: Nemzetközi versenyen való részvétel bejelentése  
Nemzetközi versenyen való részvétel bejelentése 

  
Egyesület neve:   
Kapcsolattartó:   
Verseny megnevezése:   
Helyszíne:   
Időpontja:   
  

Versenyzők kategória 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Edzők   
    
    
    
    
  

Bírók bírói besorolás 
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Bejelentés időpontja:  
  
   
 aláírás 
   
 név nyomtatott betűkkel 
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5. sz. melléklet: Versenynaptár 
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6. sz. melléklet: JELENTEKZÉSI LAP az MRGSZ 2017. évi VERSENYNAPTÁRÁBA    
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7. sz. melléklet: Ciklustáblázat 
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8. sz. melléklet: Műhelytámogatási partnerlista (folyamatosan bővülő)  

  NÉV   ÁRU/SZOLGÁLTATÁS  
 ELÉRHETŐSÉG  

1. Beregi Andrea – Elasta Kft. dresszkészítés, ruházat   elasta.hu 
2. Buda Gábor- Korona Butik kéziszerek      rgwebshop.hu  
3. Felamon Kft.   kéziszerek    rgsportaruhaz.hu 
4. RGmánia   kéziszerek    rgmania.hu 
4. Mikita Mónika   ruházat     +36 30 933 30 31 
5. Nagy Krisztina   dresszkészítés  
6. Kovács Anita - Dilemma  ruházat 
7. Adriana Eleonora Patru dresszkészítés 
8. VÉ SPORT KFT (Virágh Éva)  sporteszközök    vesport.hu 
9. Media Markt vagy hasonló elektronikai eszközöket forgalmazó cég 
10. Sásik Zsuzsanna   dressz (vidék / Kaposvár) 
11. Aktív Sport Kft   balettrúd és sporteszközök  aktivsport.hu 
12.  
13.  
14.  
15.  


