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Preambulum 

A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség célja az egyesületekkel együttműködve megteremteni a 

sportág népszerűsítésének feltételeit, kiszélesíteni a sportolói bázist, széles körben megismertetni és 

megszerettetni a Ritmikus Gimnasztikát és az esztétikus mozgást, biztosítani a sportszerű 

magatartást őrködni a verseny tisztasága és a bírói függetlenség felett. 

 
Mindezek érdekében a bajnokság szervezője és a nevezett egyesületek, versenyzők és törvényes 

képviselőik a nevezéssel egyidejűleg magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Magyar Ritmikus 

Gimnasztika Szövetség Etikai Kódexét, továbbá a Szövetség szabályzatait, amelyek meghatározzák 

a verseny szellemét. 

 
1. Általános rendelkezések 

A Magyar Bajnokság szervezője a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, továbbiakban a 

szervező. 

 
1.1. A szervező kötelezettségei: 

A versenyfeltételek megteremtése a MATSZ versenyszabályzat 13. § -ának megfelelően, továbbá 
 

 A verseny helyszínének és feltételeinek előkészítése. 
 A verseny teljes időtartama alatt orvos biztosítása. 

 Az MRGSZ szakmai bizottsága által kijelölt versenybíróság és kontroll bírók részvételének 

biztosítása. 
 Irodai és technikusi személyzet részvételének biztosítása : adminisztráció, a szükséges 

technikai eszközök biztosítása (bírói pódium, kivetítő, technikai és kiviteli lapok megfelelő 

példányszámú sokszorosítása). 
 Bírói szoba biztosítása minimum ellátással (kávé, víz, apró sütemény). 
 A verseny helyszínén a Szövetség molinójának, reklám tábláinak elhelyezése. 

 A verseny helyszínére beengedni hivatásos fotóst, illetve kéziszereket, sportruházatot 

árusítókat. 
 Szórólapok, reklámok elhelyezésének engedélyezése. 
 Média háttér szervezése, nyilatkozatok tétele a versennyel kapcsolatosan. 
 Nevezési díjak szedése és felhasználása 
 Támogatói jegy kibocsátása. 

 
2. A Magyar Kupa célja: 

 A sportág népszerűsítése, hazai színvonalának felmérése 
 Versenylehetőség biztosítása 
 Bajnoki címek és helyezések eldöntése 

 
2.1. A Magyar Kupa ideje: 

 Lásd: Versenynaptár 2016 

 
2.2. Versenyszabályok és gyakorlatanyag egyéni-, csapat, együttes kéziszer bajnokságokon 

 Lásd:  2016. I. II. III. osztály összefoglaló táblázat 



3. Zene 

A versenyző minden gyakorlatának zenéjét külön CD-n kell rögzíteni. A CD-n és borítóján fel kell 

tüntetni a versenyző nevét, egyesületét és a kéziszer fajtáját. A CD-ket külön felszólítás nélkül 30 

perccel a kategória versenyének megkezdése előtt kell leadni. 

 
4. A Magyar Kupa résztvevőire vonatkozó rendelkezések 

A Magyar Kupán, illetve az egyes bajnoki versenyeken az a versenyző indulhat, aki az alábbi 

követelményeknek megfelel: 

 
1. Magyar állampolgár   

1.1 Nem magyar állampolgár, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik 

2.  A nevezett versenyző sportszervezete, tagja az MATSZ/ MRGSZ-nek. 

3. MATSZ versenyzési engedéllyel rendelkezik „ A” szintű kártya , amely I.-II.-III . 

osztályú versenyzők számára kötelező versenysport kategóriában. 

4. Akit az egyesülete szabályosan benevezett a megadott határidőig, illetve aki a 

továbbjutás jogát megszerezte. 

5. Akinek a sportszervezete a nevezéssel egyidejűleg benyújtotta a hatósági (APEH, 

Vám) igazolásokat arról, hogy nincs 3 hónapot meghaladó lejárt köztartozása, illetve 

nem áll felszámolás alatt. 

6. 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). 

 
5. Nevezés 

A Magyar Kupa, egyéni csapat, egyéni összetett és együttes kéziszer-csapat  versenyeire 

valamennyi korosztályban a nevezéseket a Szövetség (1146 Bp., Istvánmezei út 1-3.) címére kell 

beküldeni a nevezési díjakkal együtt. A nevezési díjakat a Szövetség pénztárába személyesen is be 

lehet fizetni, illetve átutalással is teljesíthető (számlaszám 10200892-31413082). 

 
A nevezés csak a nevezési díj befizetésével érvényes.!!! 

 

A nevezés módosítását (versenyen való részvétel lemondása, névmódosítás) csak írásban lehet 

benyújtani a megadott versenyidőpont előtti 10. nap reggel 8 óráig (sorsolási időpont). Az ezt 

követő 10 napban betegség, sérülés esetén, orvosi igazolással lehetséges az adott kategória kezdete 

előtt 1 órával nevezést módosítani. A versenyen való részvétel lemondása esetén a nevezési díj nem 

jár vissza. 

 
5.1. Nevezési határidők minden kategóriában: 

 
1. Magyar Kupa egyéni- és egyéni csapatverseny: 2016.szeptember 14. 

 
2. Magyar Kupa Együttes kéziszer-csapatverseny: 2016. október 19. 

 

 
A versenykiírás mellékletében a nevezési lapok és a visszaigazolási nyomtatvány megtalálható. 



5.2. Nevezési díj: 

 
A nevezési díjakat valamennyi versenyre a fenti határidőkig a nevezéssel egyidejűleg kell 

befizetni!! 

 

Korosztály Egyéni versenyző Egyéni csapat Együttes kéziszer- 

csapat 

felnőtt, junior 

serdülő, gyermek 

10.000,- 

8.000,- 

30.000,- 

30.000,- 

20.000,- 

20.000,- 

 
6. A Magyar Kupa lebonyolítására vonatkozó szabályok 

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. 

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. 

3. Valamennyi korosztályban az egyéni csapatverseny és az egyéni összetett verseny 

külön kerül megrendezésre. 

4. Valamennyi korosztályban az egyéni csapatversenyen indulhatnak I. és II.osztályú 

versenyzők 

5. Egy egyesület az egyéni csapatversenyben max. 2 csapatot indíthat, az alábbiak 

szerint: 
gyermek 2 korosztály: 

 
 

gyermek 1 korosztály: 

 egyéni csapat létszáma min.4-max. 6 fő 
 csapatonként 8 gyakorlatot kell bemutatni (4 szabad, 4 karika) 

 egyéni csapat létszáma min.4-max.6 fő 
 csapatonként 8 gyakorlatot kell bemutatni (2 szabad, 3 karika, 3 labda) 
 egy versenyző maximum 2 különböző gyakorlatot mutathat be 

felnőtt, junior 1, junior 2, serdülő korosztály: 
 egyéni csapat létszáma min. 3 fő 
 csapatonként 8 gyakorlatot kell bemutatni (2-2 gyakorlat szerenként) 
 egy versenyző maximum 3 különböző gyakorlatot mutathat be 

6. Egy egyesület az egyéni összetett versenyben max. öt (5), I. osztályú versenyzőt 

indíthat (kivéve felnőtt korosztályban, ahol nincs korlátozva az indulók létszáma). 

7. A felnőtt korosztály kibővítve kerül megrendezésre. Azok az utolsó éves junior 

tornászok ( 2001), akik adott év Magyar Bajnokságán egyéni összetett versenyben a 

legjobb 8 között végeztek (1-8.hely), lehetőséget kapnak, hogy a Magyar Kupán, mint 

az első felnőtt válogató versenyen, felnőtt korosztályban mérettethessenek meg, 

valamint jogot szerezhessenek a Mesterfokú-bajnokságon való indulásra. 

8. Nem magyar állampolgárságú versenyző 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. 
9. A gyermek 2 „osztálybesorolás nélküli” összevont korosztályban (2009-2010) születési 

év szerint kerül kihirdetésre az egyéni összetett és a szerenkénti eredmény. 

10. Együttes kéziszer csapat: A gyakorlatot egy versenynapon kétszer kell       bemutatni. 

A bajnoki sorrendet a két gyakorlat pontszámának összege alapján kell kiszámítani. 



7. Együttes kéziszer-csapat lebonyolításra vonatkozó szabályok 

1. A Magyar Kupa együttes kéziszer-csapat versenye I. osztályú verseny, így kizárólag olyan 

csapat nevezhető, ahol minimum 1 fő I. osztályú versenyző. 

2. Minden egyesület, minden korosztályban több csapatot is nevezhet. 

3. Csapatonként minden korosztályban maximum 2 versenyző maximum 1 korosztállyal 

feljebb indítható. 

4. Egy versenyző egy évben maximum egy gyakorlatban és egy csapatban szerepelhet. 

5. Felnőtt korosztályban (mindkét érintett egyesület és a versenyző írásbeli hozzájárulásával) 

lehetőség van 1 versenyző „kölcsönvételére” más egyesületből. Ezen esetben a felek 

kölcsönadási szerződést kell, hogy kössenek (a minta megtalálható a Szövetség titkárságán). 

 
8. A Mesterfokú-bajnokságra való továbbjutási és lebonyolítási szabályok 

1. A Mesterfokú-bajnokság kizárólag egyéni összetett verseny, a mindenkori felnőtt FIG 

szabályok szerint. 

2. A Magyar Kupa kibővített felnőtt korosztályának legjobb 10 versenyzője (egyéni összetett 

1-10. hely) vehet részt a Mesterfokú-bajnokságon. 

3. 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. 

 
A Mesterfokú-bajnokság célja: 

 ritmikus gimnasztika népszerűsítése 
 Mesterfokú-bajnoki cím eldöntése, odaítélése 

 

 
9. Díjazás 

A Magyar Kupa egyéni összetett versenyén 1-3. helyezett kupát, 4-8. helyezett érmet, egyéni csapat 

és együttes kéziszer versenyen 1-3. helyezett csapatok tagjai érmet, 4-8. helyezett csapatok tagjai 

oklevelet kapnak. A Magyar Kupa szerenkénti 1-8. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Minden résztvevő oklevelet kap. 

 
A Mesterfokú-bajnokságon 1-3 helyezett plakett és érmet, 4-10. helyezett emlékplakettet kapnak. 

 
10. Egyéb rendelkezések 

Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, értelemszerűen az MRGSZ 

/ FIG vonatkozó szabályzatai, a versenyszabályok illetve az Etikai Kódex a mérvadóak. 



MRGSZ 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

NEVEZÉSI LAP 

Magyar Kupa Egyéni összetett-, és egyéni összetett csapatversenyére  

Nevezési határidő: 2016. szeptember 14. 

 

Egyesület neve 
 

Kategória  

Nevezési díj 
 

 

Csapat tagjai, születési dátum 

 
Név szabad kötél karika labda buzogány Szalag 

1        

2 
       

3 
       

4        

5 
       

6        

 
Egyéni versenyzők, születési dátum 

1  

2 
 

3  

4 
 

5 
 

 
Edzők 

1  

2 
 

3 
 

4  

 

 

Dátum:   Aláírás:   



MRGSZ 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

NEVEZÉSI LAP 

Magyar Kupa Együttes kéziszer-csapatversenyére  

Nevezési határidő: 2016. október 19. 

 

Egyesület neve 
 

Kategória  

Nevezési díj 
 

 

Csapat tagjai (5, illetve 6 fő), születési dátum 

1 
 

2  

3 
 

4 
 

5  

6 
 

 
Tartalékversenyzők (2, illetve 3 fő), születési dátum 

1 
 

2  

3 
 

 
Edzők 

1  

2 
 

3 
 

4  

 

 

Dátum:   Aláírás:   


