
Ritmikus Gimnasztika 

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban MDSZ) felügyelete alatt a Magyar Ritmikus 

Gimnasztika Szövetség (továbbiakban MRGSZ) hirdeti meg. 

1. A verseny célja: 

1.1. A ritmikus gimnasztika népszerűsítése az iskolák körében. 

1.2. Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

1.3. Az utánpótlás bázisának szélesítése a legügyesebb tanulók bevonásával. 

1.4. A legjobbak számára országos versenyen való részvéte biztosítása, hogy sikeresen képviselhessék 

iskolájukat diákversenyen. 

 

2. A regionális versenyek rendezői, helyszínei és időpontjai: 

2.1. A regionális versenyeket a MRGSZ által megjelölt egyesületek/szervezetek rendezik meg. 

2.2. A helyszínéről és időpontjáról a rendező értesíti a versenyzők testnevelőit és edzőit. 

2.3. Az egyéni regionális versenyek megrendezésének határideje: 2016. október 3. 

2.4. A csoportos gimnasztika regionális versenyek megrendezésének határideje: 2017. május 29. 

2.5. Regiók: 

a) Nyugat-Magyarország: Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, 

Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye. 

b) Budapest 

c) Kelet-Magyarország: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, 

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

 

3. Az országos döntő rendezője, helyszíne és időpontja: 

3.1. Az országos döntőt a MRGSZ által megjelölt egyesület/szervezet rendezi meg. 

3.2. A helyszínéről és időpontjáról a rendező értesíti a versenyzők testnevelőit és edzőit. 

3.3. Az országos döntő megrendezésének határideje: 2017. június 12. 

 

4. A verseny résztvevői: 

4.1. Az „Általános szabályok” 5. és 7. pontja szerint, kivéve: 

a) O. korcsoport: 2010-ben születettek 

b)  I. korcsoport: 2008-2009-ben születettek. 

4.2. Egy tanuló kizárólag egy kategóriában és egy korcsoport versenyében vehet részt. 

4.3. Egyéni versenyben: kizárólag a Magyar Torna Szövetség (továbbiakban MATSZ) által – 

versenysportoló ritmikus gimnasztikázók számára – 2017-es évre kiállított „A” kategóriás 

versenyengedéllyel rendelkezők indulhatnak. Az egyéni verseny regionális döntőjére nem kell 

kiváltani a 2016-os MATSZ versenyengedélyét. 

a) I. osztály: aki a 2016-os évben az MRGSZ által szervezett Magyar Bajnokságban 

versenysportban nevezett tanuló. 

b) II. osztály: aki a 2016-os évben az MRGSZ által szervezett Magyar Bajnokságban II. vagy III. 

osztályban nevezett tanuló. 

c) III. osztály: aki a 2016-os évben az MRGSZ Magyar Bajnokságán legfeljebb III. osztályban 

nevezett tanuló. (Tehát lehetőség van ebben a kategóriában szabadidős tornászok 

versenyeztetésére is) 

  



4.4. Csoportos gimnasztika versenyében: 

a) Részt vehetnek: 

i. MATSZ versenyengedéllyel nem rendelkezők, 

ii. MATSZ által szabadidősportra kiállított versenyengedéllyel rendelkezők, 

iii. a 2016-os évben az MRGSZ Magyar Bajnokságán legfeljebb III. osztályba nevezett „A” 

kategóriás MATSZ versenyengedély-kártyával rendelkezők (csapatonkénti 

létszámkorlátozás nélkül).  

b) Egy csapat minimum 4, maximum 8 fős lehet, amin felül még 2 tartalék nevezhető. 

c) A regionális versenyeken intézményenként több csapat is részt vehet, de az országos döntőre 

ugyanazon oktatási intézményből csak egy csapat juthat be még abban az esetben is, ha 

esetleg több csapat szerzett indulási jogot az adott intézményből – a regionális versenyek 

eredményei alapján – az országos döntőre. 

d) Egy csapaton belül az összes csapattagnak azonos intézménnyel kell tanulói jogviszonyban 

állnia. 

e) Csapatonként maximum 3 tanuló egy korcsoporttal feljebb indítható. 

f) A csapat összeállításán és a csapattagok létszámán lehet módosítani kizárólag a csoportos 

gimnasztikában érvényes nevezéssel rendelkező versenyzők közül választva. A változásokról a 

verseny rendezőjét e-mailben kell értesíteni legkésőbb 10 munkanappal a verseny előtt. 

g) 10 munkanapon belül kizárólag orvosi igazolással lehet módosítani a csapat összeállításán. 

Ebben az esetben is kizárólag a csoportos gimnasztikában érvényes nevezéssel rendelkezőkkel 

módosítható a csapatösszeállítás, és a rendezőt azonnal értesíteni kell a változtatásokról e-

mailben. 

 

5. Igazolás: 

Az „Általános szabályok” 8. pontja szerint (diákigazolvány, kinyomtatott internetes nevezési lap, orvosi 

igazolás, V. és VI. korcsoportokban személyi azonosító igazolvány), azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéni 

versenyzőknek be kell mutatni a Diákolimpia Országos Döntőjén a MATSZ által 2017-re kiállított „A” 

kategóriás versenyengedély-kártyát is. 

 

6. Nevezés: 

6.1. Az „Általános szabályok” 10. pontja szerint az iskolák nevezhetik be a tanulókat az MDSZ honlapján 

elektronikusan (http://v.mdsz.hu/versenyek/admin/) 

6.2. Az MRGSZ honlapjáról (http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika/versenykiirasok) letölthető 

edzőnkénti nevezési összesítőt és a kinyomtatott, lepecsételt és aláírt elektronikus nevezési lapot a 

nevezési határidő után legkésőbb 5 munkanappal el kell juttatni a MRGSZ-hez.  

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

E-mail cím: rgfed@tornasport.hu. 

6.3. Nevezési határidő: 

a) egyéni verseny: 2016. szeptember 6. kedd, 12.00 

b) csoportos gimnasztika: 2017. január 31. kedd, 12.00 

c) A Diákolimpián nincs lehetőség pótnevezésre, mivel az elektronikus rendszer a nevezési 

határidő napján 12.00-kor lezár. 

6.4. Nevezési díj: 

a) A nevezési díj összegéről és befizetési módjairól a rendező értesíti a tanulók testnevelőit és 

edzőit. 

b) A nevezési díj befizetésének határidejét a rendező határozza meg. 

c) A nevezés csak a határidőre befizetett nevezési díjjal együtt érvényes. 

http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika/versenykiirasok
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d) Visszamondás esetén a nevezési díjat nem köteles a rendező visszaadni. 

 

7. Követelmények: 

7.1. Egyéni verseny:  

a) Regionális verseny:  

i. A követelményeket tartalmazó táblázatot megtalálják az MRGSZ honlapján 

(http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika/versenykiirasok) 

ii. Figyelem! Minden korcsoportban az MRGSZ 2017-es korcsoportbeosztása az érvényes: 

O. korcsoport lásd gyermek 2 

  I. korcsoport lásd gyermek 1 

 II. korcsoport lásd serdülő 

III. korcsoport lásd junior 2 

IV. korcsoport lásd junior 1 

V-VI. korcsoport lásd felnőtt. 

b) Országos döntő: 

Az MRGSZ 2017. évi Magyar Bajnokságának kiírása alapján kell felkészülni, kivéve az I. osztályt, 

ahol a II. osztállyal megegyező két kéziszerrel indulnak a versenyzők az I. osztály 

követelményeinek megfelelően.  

7.2. Csoportos gimnasztika: 

a) Az MRGSZ honlapján a „Médiatár”-ban (http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika/gyakorlatok) 

megtalálható előírt gyakorlatokat kell bemutatni. 

b) A gyakorlatok térformái a létszám függvényében módosíthatóak. 

c) A pontozóbírók figyelik a gyakorlatban található elemek meglétét, valamint a FIG csapatra 

vonatkozó kiviteli pontozásának megfelelően bírálják a gyakorlatokat. 

d) A csapattagok számára kötelező az egységes tornadressz viselése. 

e) A versenyeken a zenéről a rendező gondoskodik. 

 

8. A versenyek lebonyolítása: 

8.1. A regionális döntőknél a régiók az indulók létszámának függvényében összevonhatók. 

8.2. A regionális döntőkön csak azokban a korcsoportokban kötelező versenyt rendezni, ahol az indulók 

létszáma meghaladja a továbbjutók számát. 

8.3. A rendező kötelességei: 

a) a verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelős személy kijelölése (főrendező), 

b) az nevezett tanulók testnevelőinek és edzőinek a kiértesítése a versennyel kapcsolatos 

információkról, 

c) a verseny helyszínének és feltételeinek előkészítése, 

d) a verseny teljes ideje alatt orvosi ügyelet biztosítása, 

e) az Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetséggel történő egyeztetés a bírók személyéről 

(csoportos gimnasztikában min. 4 bíró értékel), 

f) a bírók ellátása, a bírói költségek megtérítése, 

g) technikus személyzet biztosítása (versenyiroda, hangtechnika, kivetítő, videó felvétel), 

h) Igazoló Bizottság felállítása, 

i) a csoportos gimnasztika zenékről gondoskodni, 

j) a verseny teljes körű lebonyolítása, 

k) a technikai lapoknak, a versenyről készült videó felvételnek, a verseny részletes 

eredményeinek valamint a főrendező versenyről készített jegyzőkönyvének a leadása a 

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség felé a verseny után 10 munkanapon belül, 



l) regionális verseny esetén a továbbjutók kiértesítése, beleértve az automatikusan 

továbbjutottakat is. 

 

9. Továbbjutás: 

9.1. Kategóriánként és korcsoportonként a regionális versenyekről az első 8 helyezett jut tovább. 

9.2. Amennyiben egy kategóriában az adott korcsoportban 24 főnél több induló van, az MRGSZ 

Technikai Bizottsága megemelheti a továbbjutók létszámát. 

9.3. Azokban a kategóriákban, ahol korcsoportonként kevesebb, mint 8 továbbjutó van, mindenki 

automatikusan továbbjut függetlenül attól, hogy a rendező megrendezi-e az adott kategóriát. 

9.4. A továbbjutóknak a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül vissza kell igazolniuk a részvételi 

szándékukat az országos döntőre az országos döntő rendezője felé. Amennyiben ezt elmulasztják, 

elveszítik az indulás jogát, és a regionális versenyek eredményei alapján a következő helyezett jut 

tovább. 

9.5. Amennyiben egy adott régióból egy kategórián és korcsoporton belül a továbbjutók létszáma nem 

éri el a 8 indulót, másik régióból feltölthető a létszám. A feltöltés abból a régióból történjen meg, 

ahol az adott kategóriában és korcsoportban több induló volt a regionális versenyen. Amennyiben 

két régió esetében megegyezik ez az adat, úgy a Technikai Bizottság döntése alapján kerül egyik 

vagy másik régióból feltöltésre az adott kategória. 

9.6. Minden versenyző abban a kategóriában juthat tovább a Diákolimpia Országos Döntőjére, 

amelyikben a selejtezőn elindult, függetlenül attól, hogy az MRGSZ Magyar Bajnokságán milyen 

kategóriában vesz részt a 2017-es évben. 

 

10. Díjazás 

10.1. Regionális versenyeken a rendező határozza meg az egyes kategóriák díjazását. 

10.2. Országos döntőn: 

a) egyéni versenyben: 

i. egyéni összetett versenyben: 

 az I. helyezett versenyző elnyeri a „Magyarország Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia 

Bajnoka” címet,  

 az  I-VIII. helyezett érmet, és  

 mindenki oklevelet kap. 

ii. szerenkénti versenyben:  

 az I-VIII. helyezett érmet kap. 

b) csoportos gimnasztikában: 

 az I. helyezett csapat elnyeri a „Magyarország Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia 

Bajnoka” címet,  

 az  I-III. helyezett érmet, és  

 mindenki oklevelet kap. 

 

11. Egyéb rendelkezések: 

11.1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 21. §-a alapján a 

felvételi eljárás során  a Diákolimpia országos döntőjén I-III. helyezést elért tanulók 10 többlet pontra 

jogosultak, melyről a Magyar Diáksport Szövetség abban az esetben állt ki igazolást, amennyiben az 

adott kategóriában és korcsoportban minimum 8 induló részvételével zajlott a diákolimpiai 

versenysorozat. 

11.2. Minden olyan kérdésről, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Magyar Ritmikus 

Gimnasztika Szövetség, valamint a Magyar Diáksport Szövetség szabályai az irányadóak. 

  



11.3. További információ: 

 

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 

Cím: 146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Tel.: 06-1-460-6906 

Fax.: 06-1-460-6907 

Honlap: http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika 

E-mail: rgfed@tornasport.hu 

 

Magyar Diáksport Szövetség 

mdsz.hu 

 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
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