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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:  
 

1. ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1. Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

1.2. Sporttevékenység: sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés. 

1.3. A sportoló lehet versenyszerűen sportoló amatőr sportoló és hivatásos sportoló (továbbiakban 

versenyző). 

1.3.1. Versenyszerűen sportoló amatőr sportoló: 

Az a természetes személy, aki a Sportszövetség (MRGSZ) által kiírt, szervezett vagy engedélyezett 

versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt.  

1.3.2. Hivatásos sportoló: 

Az a természetes személy, aki sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés 

alapján végzi sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján 

bérköltségként kerül kifizetésre 

 

2. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 

2.1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarországon ritmikus gimnasztika sportágban 

sporttevékenységet végző sportszervezetekre, azok szakosztályaira, az MRGSZ 

tagegyesületeire, az MRGSZ tagegyesületeivel jogviszonyban álló sportszakemberekre. 

2.2. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik versenyzőként az MRGSZ 

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

versenyeken). 

2.3. 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. 

2.4. Az MRGSZ versenyrendszerében kizárólag a nemzetközi és hazai versenyszabályok szerint, 

valamint a Szabályzatnak megfelelő előírások betartásával szervezhetők sportversenyek. 

 

3. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, IGAZOLÁS, ÁTIGAZOLÁS, KÖLCSÖNADÁS 

A Magyar Torna Szövetség (továbbiakban MATSZ) az 1. pontban meghatározott természetes 

személyekről és sportszervezetekről külön nyilvántartást vezet. A MATSZ nyilvántartásban rögzített 

adatok kezelése során köteles betartani a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseit.  

 

3.1. Sportszervezet nyilvántartásba vétele, tagfelvétel 

3.1.1. A sportszervezet tagfelvételének folyamata:  

A sportszervezet a tagfelvételéhez szükséges dokumentumokat (MATSZ szabályozásának 

megfelelően) az MRGSZ irodájához nyújtja be.  Az MRGSZ elnökségének jóváhagyása és az éves 

tagdíj befizetése után a sportszervezet hivatalosan is a MATSZ / MRGSZ tagegyesületei közé tartozik 

és kérheti versenyzői részére a versenyengedélyek kiadását.  

3.1.2. A sportszervezet nyilvántartásának területi meghatározása: 

A versenyengedélyekhez tartozó lakcímkártyák alapján két területi meghatározást különböztetünk 

meg, amely a Magyar Bajnokság elődöntőire való nevezés alapja. 

• Budapest (Budapest Bajnokság): Adott évet megelőző évben kiváltott 

versenyengedélykártyákhoz tartozó lakcímkártyák alapján a tagegyesületi tagok 50%-

a + 1 fő budapesti lakóhellyel rendelkezik. 

• Vidék (Vidékbajnokság): Adott évet megelőző évben kiváltott 

versenyengedélykártyákhoz tartozó lakcímkártyák alapján a tagegyesületi tagok 50%-

a + 1 fő nem budapesti lakóhellyel rendelkezik  
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3.2. A Sportszervezet tagjainak nyilvántartásba vétele (versenyengedély igénylése): 

3.2.1. A nyilvántartásba vétel során a MATSZ mindenkor érvényben lévő elektronikus 

nyilvántartó rendszere az irányadó. 

3.2.2. Versenyző sportegyesület, diáksport egyesület (DSE), diáksportkör (DSK), iskolai 

sportkör (ISK) tagjaként vagy sportvállalkozással sportszerződés alapján szerződéses 

jogviszonyban állóként kaphat versenyengedélyt (a továbbiakban: versenyengedély). 

3.2.3. A versenyengedély az adott naptári évre szól. 

3.2.4. A versenyengedély kiadása, illetve annak érvényesítése a  MATSZ kérésére történik.  

3.2.5. A versenyengedélyért a MATSZ elnöksége által évente meghatározott díjakat kell 

fizetni, amelyet a hatályos Költségtáblázat tartalmaz. 

3.2.6. A versenyengedélyért fizetendő díjat az MRGSZ tagegyesülete, sportszervezete 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. 

3.2.7. A versenyengedély iránti kérelmet az előterjesztéstől számított 8 napon belül kell 

elbírálni. 

3.2.8. 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. 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. Versenyengedély kizárólag érvényes 

sportorvosi igazolással rendelkező sportoló részére adható ki.  

3.2.9. A versenyengedélyt az érvényességének ideje alatt vissza kell vonni, ha olyan 

változások következnek be, amelyek alapján a versenyengedély megtagadása indokolt, 

jogerős fegyelmi határozat, vagy a doppingtilalom megszegése miatti büntetés végrehajtása 

érdekében az szükségessé válik. 

3.2.10. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat a sportszervezet köteles a 

nyilvántartást vezető szervnél (MATSZ) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon 

belül írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása sport fegyelmi vétségnek minősül. 

3.2.11. Az MATSZ elektronikus nyilvántartási rendszeréből a versenyengedélyt törölni kell, ha 

a versenyző versenyzésének befejezésére vonatkozóan sportszervezetével megállapodott, 

ha a versenyző lejárt versenyengedélyét 2 (két) éven belül nem újították meg, vagy a 

versenyző elhalálozott. 

3.2.12. Egy sportszervezet tagja a MATSZ szakágai közül több szakág versenyrendszerében 

is szerepelhet, más-más sportszervezet tagja is lehet, amennyiben szakáganként külön-

külön nyilvántartásban szerepel. 

 

3.3. A versenyengedély igénylése során a versenyzői besorolás megjelölése, regisztráció 

3.3.1. Az MRGSZ hivatalos versenyein kizárólagosan a versenyzői besorolásnak megfelelő 

kategóriában, osztályban / szinten vehet részt egy tagszervezet versenyzője. 

3.3.2. A versenyzői besorolás, regisztráció éves díját a hatályos Költségtáblázat tartalmazza. 

3.3.3. A versenyzői besorolás minden évben megújítandó, amely az alábbi kategóriákban, 

osztályokban és szinteken jelölhető meg a MATSZ nyilvántartó rendszerében: 

• VERSENYSPORT kategória (VSK) 

3.3.3..1. VSK I: I osztályú versenysport kategóriás versenyeken való indulásra jogosító 

versenyzői besorolás 

3.3.3..2. VSK II: II osztályú versenysport kategóriás versenyeken való indulásra jogosító 

versenyzői besorolás 

3.3.3..3. VSK III: III osztályú versenysport kategóriás versenyeken való indulásra 

jogosító versenyzői besorolás 

 



 

4 

• SZABADIDŐSPORT kategória (SZK) 

3.3.3..4. SZK 1: 1 szintű szabadidősport kategóriás versenyeken való indulásra jogosító 

versenyzői besorolás 

3.3.3..5. SZK 2: 2 szintű szabadidősport kategóriás versenyeken való indulásra jogosító 

versenyzői besorolás 

 

3.4. Versenyengedély váltás, átigazolás 

A MATSZ nyilvántartó rendszerben szereplő összes versenyző átigazolási eljárásában a MATSZ 

átigazolási szabályzata az irányadó. 

 

3.5. Más sportszervezethez történő ideiglenes átigazolás (Kölcsönadás) 

Versenysport kategória felnőtt korosztályában, együttes kéziszer csapatversenyek alkalmával (VSK-

EKCS 1 és / vagy SZK EKCS) együttes kéziszer csapatonként maximum 1 versenyző más 

sportszervezetnél történő ideiglenes versenyzése lehetséges a megfelelő formanyomtatvány 

leadásával (3 példányban), amely nevezést az MRGSZ irodája véglegesít. 

 

4. MRGSZ HIVATALOS VERSENYEI 

4.1. A ritmikus gimnasztika verseny meghatározása: 

A ritmikus gimnasztika verseny minden olyan sportesemény, amelyen ritmikus gimnasztika 

szőnyegen, a ritmikus gimnasztika mozgásanyagát használva, a sportág megalakulása óta annak 

arculatát biztosító kéziszerekkel (kötél, karika, labda, buzogány, szalag, valamint szabad 

gyakorlatok), zenei kíséret mellett egyéni, duó és/vagy együttes kéziszer csapat gyakorlatok kerülnek 

bemutatásra a ritmikus gimnasztika hivatalos szabályait követve, bírói értékeléssel. Fentiekkel 

megegyező, de más néven nevezett események is minden kétséget kizáróan RITMIKUS 

GIMNASZTIKA eseménynek számítanak. 

 

4.2. MRGSZ versenyrendszerében való részvétel általános rendelkezései 

4.2.1. A hivatalos MRGSZ versenyek felügyelője és fő szervezője az MRGSZ. 

4.2.2. Az MRGSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet indulhat (nevezhet), amely 

a nevezési határidő lejártakor: 

• MATSZ/MRGSZ tagegyesülete 

• Nem rendelkezik 90 napnál régebbi lejárt köztartozással 

• Nem rendelkezik 30 napnál régebbi lejárt MATSZ / MRGSZ felé fennálló tartozással 

• Illetékes szerve a számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta, illetve 

sportvállalkozás esetén a beszámoló letétbe helyezésre és közzétételre vonatkozó 

kötelezettségének eleget tett 

• A fentieket megfelelően igazolta 

• Aki ellen nincs folyamatban csőd-, illetve felszámolási eljárás (sportvállalkozás esetén 

nem áll végfelszámolás alatt), 

• Aki ellen egyesület esetén bíróság nem hozott jogerős feloszlató határozatot. 

 

4.2.3. Jogutóddal megszűnő sportszervezet esetén: 

• 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 

• Amennyiben a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási 

(nevezési) jog megszűnik 
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4.2.4. Az MRGSZ versenyrendszerében csak az a versenyző indulhat (nevezhet), aki a 

nevezési határidő lejártakor, 

• Magyar állampolgár 

• Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező NEM magyar állampolgár 

• Nevezett versenyző sportszervezete tagja az MATSZ/MRGSZ-nek 

• MATSZ versenyengedéllyel rendelkezik  

• Versenyzői besorolással rendelkezik 

• Akit az egyesülete szabályosan benevezett a megadott határidőig, illetve aki a 

továbbjutás jogát megszerezte 

• Igazoltan nem vett részt MRGSZ versenynaptáron kívüli ritmikus gimnasztika 

versenyen a nevezést megelőző 12 hónapban  

• Érvényes sportorvosi (nem háziorvosi) igazolással rendelkezik, és az adott 

versenynapon adott kategória kezdete előtt 1 órával bemutatta azt a verseny 

rendezőjének (18 év felett 1 évnél, 18 év alatt fél évnél nem régebbi igazolás 

szükséges) 

 

4.3. A hivatalos MRGSZ versenyek céljai: 

4.3.1. A sportág népszerűsítése, hazai színvonalának felmérése 

4.3.2. Verseny lehetőség biztosítása, Bajnoki címek és helyezések eldöntése 

4.3.3. A nemzeti válogatott kijelölése 

 

4.4. Az MRGSZ, mint versenyszervező jogai és kötelezettségei: 

4.4.1. A versenyszervező jogai: 

A versenyszervezés teljesítése során közreműködőt igénybe venni. Az igénybe vett 

közreműködő teljesítéséért azonban úgy felel, mint a saját eljárásáért. 

4.4.2. A versenyszervező kötelezettségei: 

• Az MRGSZ tagegyesületeinek tájékoztatása a verseny nevezési határidejéről és 

időpontjáról (versenynaptár), a követelményrendszerről és a verseny lebonyolításáról 

(startlisták, program).  

• Hozzáférést biztosítani az online nevezési felülethez. 

• Biztosítani a versenyekhez szükséges tárgyi feltételeket: hivatalos ritmikus 

gimnasztika versenyszőnyeg, megfelelően rögzítve; minimum egy 

versenyszőnyegnek megfelelő alapterületű melegítőszőnyeg biztosítása, min 2 órával 

a verseny kezdete előtt; bírói helyiség biztosítása; orvosi ügyelet biztosítása; egyéb 

technikai eszközök és személyzet biztosítása (hangtechnika, kivetítő, versenyiroda).  

• A verseny után maximum 5 nappal közzétenni az eredményeket a www.matsz.hu 

oldalon.  

 

4.5. Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek jogai és kötelezettségei: 

4.5.1. Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek jogai: 

• Megfelelő tájékoztatást kapni az MRGSZ hivatalos versenyeivel kapcsolatos 

információkról 

• Az MRGSZ hivatalos versenyeire nevezést leadni 

• Az MRGSZ hivatalos versenyeinek megkezdése előtt két órával a verseny helyszínén 

melegíteni az adott kategória versenyzőivel 

• Megfelelő indoklással versenyzőjét visszaléptetni 

• Az eredményekről tájékoztatást kapni (GDPR szabályzatot követve) 

• Jogorvoslatot kérni a verseny rendezésével és lebonyolításával kapcsolatban az 

MRGSZ Technikai Bizottságától és az MRGSZ Elnökségétől 

 

 

 

http://www.matsz.hu/
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4.5.2. Az MRGSZ tagegyesületeinek, sportszervezeteinek kötelezettségei: 

• Versenyzőknek tájékoztatást adni a versennyel kapcsolatos információkról 

• Nevezéseket leadni és a nevezési díjakat befizetni a megadott módon, a megadott 

határidőig 

• Az érvényes 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) 

• A verseny gyakorlatok hanganyagát a megfelelő formátumban és minőségben a 

hivatalos hangosításnál kizárólag USB adathordozón leadni. Az egyesületeknek 

kategóriánként, korosztályonként külön - külön USB adathordozót kell használni. Az 

USB adathordozón minden fájlnak az alábbi elnevezéssel megegyező szerkezetben 

kell szerepelnie: “Nagy Mária, Vasas SC, karika gyakorlat” 

• A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzatának megfelelő magatartást tanúsítani a 

verseny teljes ideje alatt 

• Bírót delegálni minden kategóriára, amelyben egyesülete érintett 

• A verseny helyszínét rendeltetésszerűen használni 

 

4.6. Az MRGSZ versenyen induló versenyző jogai és kötelezettségei: 

4.6.1. A versenyző jogai:  

• A verseny megkezdése előtt két órával a versenyhelyszínen melegíteni 

• Gyakorlatait a versenyszőnyegen bemutatni 

• A verseny teljes ideje alatt a hivatalos orvosi ellátást igénybe venni 

• A versenykiírásban feltűntetett díjazásban részesülni 

4.6.2. A versenyző kötelezettségei: 

• A nevezési díjat megtéríteni a tagegyesület, sportszervezet felé, amennyiben azt a 

tagegyesület és sportszervezet megköveteli 

• Legalább egy órával a verseny (versenyző saját kategóriája) kezdete előtt megjelenni 

• A Nemzetközi Torna Szövetség (továbbiakban: FIG) szabályzatának megfelelő 

versenyruházatot viselni 

• A Ritmikus Gimnasztika Etikai Szabályzatának megfelelő magatartást tanúsítani a 

verseny teljes ideje alatt 

• A verseny helyszínét rendeltetésszerűen használni 

 

4.7. A hivatalos MRGSZ versenyek fajtái 

4.7.1. „A” típusú versenyek: az MRGSZ által szervezett és lebonyolított versenyek: 

• Magyar Bajnokság 

(elődöntők: Budapest - és Vidékbajnokság, döntő: Országos Bajnokság) 

• Magyar Kupa 

• Mesterfokú-bajnokság 

• Berczik Sára Emlékverseny, BSEV 

(elődöntők: Budapest – és Vidékbajnokság, döntő: Országos döntő) 

• Berczik Sára Emlékkupa, BSEK 

• Diákolimpia 

• MATSZ és MRGSZ közös pályázata alapján elnyert nemzetközi versenyek 

• MRGSZ válogató események 

 

4.7.2. „B” típusú versenyek: az MRGSZ versenynaptárában szereplő, meghívásos hazai 

rendezésű hazai verseny, kizárólag az MRGSZ tagegyesületei számára. A rendezés 

bejelentés köteles. (Lásd Függelék) 

4.7.3. „C” típusú versenyek: az MRGSZ versenynaptárában szereplő, meghívásos hazai 

rendezésű nemzetközi verseny. A rendezés bejelentés és engedély köteles.  A “C” típusú 
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versenyekre az MRGSZ Technikai Bizottsága minden esetben versenyfelügyelőt delegál, 

amely delegálásnak költsége  a rendezőt terheli. (Lásd Függelék, Költségtáblázat) 

 

Minden fent meg nem nevezett hazai rendezésű ritmikus gimnasztika versenyen való részvétel az 

MRGSZ tagegyesületek számára nem ajánlott. 

  

5. MRGSZ versenyek nevezése 

5.1. Általános rendelkezések 

5.1.1. Az “A” típusú versenyek nevezési határidejét a hivatalos MRGSZ versenynaptár 

tartalmazza. 

5.1.2. A “B” és “C” típusú versenyek esetében a nevezés határidejét a szervező határozza 

meg. 

5.1.3. Adott versenyző minden MRGSZ versenyen kizárólag a versenyengedélyen szereplő 

egyesület színeiben nevezhető. 

5.1.4. Minden kategóriában egy versenyző az év folyamán (kivéve együttes kéziszer csapat, 

duó) csak egy korosztály és egy osztály/szint egyéni-, és egyéni csapat bajnokságán vehet 

részt, amelyben születési éve szerint indítható. 

5.1.5. Minden kategória és korosztály küszöb évfolyamába tartozó versenyzők 

korosztályának meghatározása a versenyzői besorolás megjelölése után nem módosítható. 

5.1.6. “B” és “C” típusú verseny esetén egy versenyző osztályváltása megengedett, 

amennyiben a verseny szervezője engedélyezi. 

5.1.7. Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező NEM magyar állampolgár 

megfelelő igazolással (tartózkodási engedély, versenyengedély kártya, sportorvosi igazolás) 

egyéni csapatbajnokságra és együttes kéziszer csapatversenyekre nevezhető, amennyiben 

az egyéni csapat, együttes kéziszer csapat létszámának fele magyar állampolgár. Egyéni 

csapat tagjaként a magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező NEM magyar 

állampolgárságú versenyző szerenkénti eredményei is hivatalosak. 

5.1.8. SZABADIDŐSPORT kategóriában LÁNY és FIÚ versenyző nevezése egyaránt 

megengedett. 

5.1.9. Minden kategória, minden korosztályában adott versenyző az alábbiak szerint 

nevezhető: 

• Egyéni csapatversenyben, min. 1 gyakorlattal 

• Egyéni összetett versenyben, Követelménytáblázat 2021-2024 meghatározott összes 

kéziszerével 

• Szerenkénti versenyben, amennyiben kombinált csapat, egyéni csapat vagy egyéni 

összetett versenyben indult 

• Kombinált csapatversenyben (VSK MK, BSEK) - kivéve besorolás nélküli kisgyermek 

korosztály – min. 1 egyéni gyakorlattal vagy az EKCS tagjaként. 

 

5.2. Nevezés leadásának folyamata 

5.2.1. “A” típusú verseny esetén a MATSZ nyilvántartó rendszerében elektronikus úton kell 

nevezni. 

5.2.2. “B” és “C” típusú verseny esetén a versenyszervező által meghatározott e-mail címen 

elektronikusan kell nevezni. 

 

5.3. Nevezési díj 

5.3.1. “A” típusú verseny esetén a nevezés díjairól az MRGSZ elnöksége dönt, amelyeket a 

honlapon közzétett Költségtáblázat tartalmaz. 

5.3.2. A nevezés visszaigazolását követően az MRGSZ irodája számlát állít ki a tagszervezet 

számára. A számla sorszámát fizetéskor fel kell tüntetni.  

 

5.3.3. A nevezési díj befizetése kizárólag átutalásos formában lehetséges. Amennyiben a 

tagszervezetnek nem áll módjában átutalni az összeget a megadott bankszámlaszámra, úgy 
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lehetőség van az összeget az MRGSZ számlavezető bankjánál (K&H Bank) befizetni, ahol a 

kiállított számla sorszámát szintén fel kell tüntetni. Amennyiben nem azonosítható a 

beérkezett összeg, úgy az egyesület versenyzőinek részvétele nem garantált az adott 

versenyen. 

5.3.4. Nevezési díj befizetési határideje a számlán szerepel, amely legkésőbb a versenyt 

megelőző 10. naptári nap. Amennyiben a nevezési díj határidőig nem érkezik be az MRGSZ 

számlájára, úgy a nevezés tárgytalannak tekinthető. 

5.3.5. Diákolimpia esetén a nevezési díjakat és annak befizetési módját a Magyar Diáksport 

Szövetség hivatalos versenykiírása tartalmazza. 

5.3.6. "B" és "C" típusú verseny esetében a nevezési díj befizetésének módjáról és 

határidejéről a verseny szervezője dönt. 

5.4. Pótnevezés 

5.4.1. Pótnevezésre az eredeti nevezési határidőtől számított további 2 héten belül van 

lehetőség  

5.4.2. A pótnevezés díja minden esetben az eredeti nevezési díj kétszerese. 

5.4.3. A pótnevezési határidőt követően a verseny megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal 

benyújtott méltányossági kérelemhez kapcsolódó "extra" nevezések nevezési díja az eredeti 

nevezési díj ötszöröse. 

5.5. Nevezés módosítása, lemondás 

5.5.1. A nevezés módosítását (nevezés utáni bármilyen módosítás) méltányossági kérelem 

útján csak írásban lehet benyújtani a megadott versenyidőpont előtti 10. nap reggel 8 óráig.  

5.5.2. Betegség vagy sérülés esetén orvosi igazolással lehetséges módosítani a nevezést 

az adott kategória kezdete előtt legkésőbb 1 órával. 

5.5.3. A versenyen való részvétel lemondása esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre. 

5.5.4. Amennyiben a verseny előtt 12 munkanappal nem történik meg a hivatalos lemondás, 

illetve betegség esetén az orvosi igazolás bemutatása legkésőbb egy órával a verseny előtt, 

és a versenyző nem jelenik meg a versenyen, abban az esetben a 

tagegyesület/sportszervezet kétszeres méltányossági díj megtérítésére köteles. 

6. ÁTJÁRÁSI SZABÁLYOK

6.1. Felversenyzés szabályai

Együttes kéziszer csapatversenyek alkalmával minden kategóriában, korosztályonként és

csapatonként maximum 2 versenyző indítható egy korosztállyal feljebb. Minden kategóriában és

korosztályban a küszöb évfolyam versenyzői születési év szerint kerülnek számításba. 

6.2. Visszaversenyzés szabályai 

6.2.1. Minden kategória, minden korosztály egyéni versenyzője adott évben egy 

osztállyal/szinttel visszaversenyeztethető, amennyiben ezt az MRGSZ tagegyesület 

képviselője írásban bejelentette adott év január 31-ig. KIVÉVE az adott évet megelőző 

MRGSZ “A” típusú versenyének egyéni összetett eredmény listájában 1- 8 helyen végzett 

versenyző. 

6.2.2. Minden kategória, minden korosztályában a küszöb évfolyamban lévő versenyzők 

visszaversenyeztetése egy adott éven belül csak és kizárólag az együttes kéziszer versenyek 

alkalmával megengedett. 
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7. MRGSZ VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

7.1. “A” típusú versenyek általános rendelkezései 

7.1.1. A versenyekre vonatkozó követelményeket a hatályos Követelménytáblázat 2021-

2024 (Lásd Függelék) tartalmazza, amely megtalálható az MRGSZ honlapján, illetve                

e-mailen kiküldésre kerül minden évben az MRGSZ tagegyesületei számára. 

7.1.2. Kisgyermek (besorolás nélküli), gyermek és serdülő korosztályokban valamennyi 

kategóriában születési év szerint kerül kihirdetésre az egyéni összetett és a szerenkénti 

eredmény, viszont a továbbjutás és az egyesületi pontrendszerben történő 

eredményszámítás a hivatalosan kiírt korosztály összesített eredményei alapján történik. 

7.1.3. Minden kategóriában és korosztályban jelen Szabályzat Bírói Szabályzatának 

rendelkezései az irányadóak. 

7.1.4. “B” és “C” típusú versenyek lebonyolítására vonatkozó rendelkezésekről a verseny 

szervezője dönt. 

7.1.5. “A” típusú versenyek alkalmával érintett, meghívott, valamint szövetségi bírók értékelik 

a versenyzők teljesítményét, határozzák meg adott verseny eredményét. Kivételt képeznek 

a Nemzeti válogatott keret válogató eseményei, ahol kizárólagosan meghívott és szövetségi 

bírók dolgozhatnak. 

 

7.2. VERSENYSPORT kategória, Magyar Bajnokság egyéni versenyeire vonatkozó 

rendelkezések 

7.2.1. A Magyar Bajnokság döntője az Országos Bajnokság, amely a budapesti és vidéki 

elődöntő továbbjutásos versenye.  

7.2.2. Egyéni csapat összeállításának szabályai besorolás nélküli korosztályban: 

• KISGYERMEK  

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, min. 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol a legjobb 4 pontszám 

határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

7.2.3. Egyéni csapat összeállításának szabályai VSK I. versenyzői besorolásnál: 

• VSK I. GYERMEK 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 4 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK I. SERDÜLŐ 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK I. JUNIOR 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK I. FELNŐTT 

Egyéni csapat létszáma 2-3 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

7.2.4. Egyéni csapat összeállításának szabályai VSK II. és VSK III. versenyzői besorolásnál 

• VSK II. GYERMEK 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, min. 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol a legjobb 4 pontszám 

határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK II - III. SERDÜLŐ 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 4 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK II – III. JUNIOR 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 4 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK II. FELNŐTT 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 
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7.3. SZABADIDŐSPORT kategória, Berczik Sára Emlékverseny versenyeire vonatkozó 

rendelkezések 

7.3.1. A Berczik Sára Emlékverseny országos döntője a budapesti és vidéki elődöntő 

továbbjutásos versenye.  

7.3.2. Egyéni csapat összeállításának szabályai SZK 1 – 2. versenyzői besorolásnál 

• SZK 2. szint GYERMEK 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, min. 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol a legjobb 4 pontszám 

határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• SZK 2. szint SERDÜLŐ 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, min. 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol a legjobb 4 pontszám 

határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• SZK 1. szint SERDÜLŐ 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 4 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• SZK 1 – 2. szint JUNIOR 

Egyéni csapat létszáma 4-6 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 4 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• SZK 1. szint FELNŐTT 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

 

7.4. EGYÜTTES KÉZISZER CSAPAT, valamint DUÓ versenyekre vonatkozó rendelkezések 

7.4.1. Adott évben 1 versenyző maximum 1 együttes kéziszer csapat gyakorlatban vagy 

duóban szerepelhet hivatalos versenyzői besorolása szerint (kivéve VSK besorolású lány 

versenyző duó vegyes páros esetén SZK-ban). 

7.4.2. Minden tagegyesület, minden korosztályban több együttes kéziszer csapatot is 

indíthat. 

7.4.3. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 3 duót indíthat. 

7.4.4. A Követelménytáblázatban 2021-2024 kiírt gyakorlatot adott versenynapon 

VERSENYSPORT kategóriában kétszer, SZABADIDŐSPORT kategóriában egyszer kell 

bemutatni minden korosztályban. 

7.4.5. VERSENYSPORT kategóriában a bemutatott 2 gyakorlat összpontszáma határozza 

meg az összetett eredményt.  

7.4.6. A nevezéskor megjelölt tartalék versenyzők beállítása a hazai versenyeken nem 

kötelező. 

7.4.7. VERSENYSPORT kategória, EKCS 1. (MB / MK): 

• Az együttes kéziszer csapat minden tagja VSK I. vagy VSK II. versenyzői besorolással 

rendelkezik, vagy versenyzői besorolás nélküli korosztályban indult adott évben. 

• A nemzeti válogatott keret együttes kéziszer válogatottjának versenyzői (junior és 

felnőtt korosztályban) a válogatott hivatalos összeállításában, a válogatott kerettagság 

ideje alatt az érintett egyesületek KÖZÖS csapataként nevezhető. 

• A Magyar Kupa kombinált csapat versenye alkalmával a nemzeti válogatott keret 

együttes kéziszer válogatottjának többségét adó (ténylegesen szőnyegre lépő 

versenyző alapján) egyesület rendelkezik a kombinált versenyre történő előnevezés 

jogával. 

7.4.8. VERSENYSPORT kategória, EKCS 2. (MB): 

• Az együttes kéziszer csapat minden tagja VSK II. vagy VSK III. versenyzői 

besorolással rendelkezik, vagy versenyzői besorolás nélküli korosztályban indult adott 

évben. 

7.4.9. SZABADIDŐSPORT kategória, EKCS: 

• Az együttes kéziszer csapat minden tagja SZK 1. vagy SZK 2. versenyzői besorolással 

rendelkezik, vagy versenyzői besorolás nélküli korosztályban indult adott évben 
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7.4.10. SZABADIDŐSPORT kategória, DUÓ 

• A duó mindkét tagja SZK 1. vagy SZK 2. versenyzői besorolással rendelkezik, vagy 

versenyzői besorolás nélküli korosztályban indult adott évben 

• Vegyes duó esetén (lány-fiú) a lány versenyző VSK versenyzői besorolása is 

megengedett 

 

7.5. VERSENYSPORT kategória, Magyar Kupa versenyeire vonatkozó rendelkezések 

7.5.1. A Magyar Kupa kiemelt versenye az MRGSZ versenynaptárának. VSK I. versenyzői 

besorolással rendelkező felnőtt és junior versenyzők számára - igazodva a hatályos 

Ciklustáblázathoz - a válogató események első állomása. 

7.5.2. Felnőtt korosztály első válogató eseményére jogosult versenyzők: 

• Adott évben felnőtt korú, a felnőtt Magyar Kupára szabályosan nevezett versenyző, 

aki az adott évi felnőtt Országos Bajnokság egyéni összetett versenyében 1-8. helyen 

végzett. 

• Adott évben junior korú (utolsó éves), a felnőtt Magyar Kupára szabályosan nevezett 

versenyző, aki az adott évi junior Országos Bajnokság egyéni összetett versenyében 

1-8. helyen végzett. 

7.5.3. Junior korosztály első válogató eseményére jogosult versenyzők: 

• Adott évben junior korú (kivéve utolsó éves junior versenyzők), a junior Magyar Kupára 

szabályosan nevezett versenyző, aki az adott évi junior Országos Bajnokság egyéni 

összetett versenyében 1-8. helyen végzett. 

• Adott évben serdülő korú (utolsó éves), a junior Magyar Kupára szabályosan nevezett 

versenyző, aki az adott év serdülő Országos Bajnokság egyéni összetett versenyében 

1-8. helyen végzett. 

7.5.4. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 3 egyéni csapatot indíthat, ahol az 

egyéni csapat minden tagjának VSK I vagy VSK II versenyzői besorolással kell rendelkeznie.  

7.5.5. Minden korosztály egyéni összetett versenyére kizárólag VSK I. versenyzői 

besorolású versenyző nevezhető, aki legalább egy gyakorlatával tagja valamely egyéni 

csapatnak (max 6 fő / tagegyesület), vagy aki önálló egyéni nevezésre jogosult. 

7.5.6. Minden tagegyesület, minden korosztályban több együttes kéziszer csapatot indíthat, 

de azokból maximum az egyik jelölhető meg KOMBINÁLT csapat tagjaként (kivéve 

besorolás nélküli kisgyermek korosztály, ahol kombinált csapat nevezése nem lehetséges). 

7.5.7. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 1 KOMBINÁLT csapatot nevezhet. 

7.5.8. EGYÉNI összeállításának szabályai besorolás nélküli korosztályban (MK): 

• KISGYERMEK korosztályban 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 4 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

7.5.9. EGYÉNI csapat összeállításának szabályai VSK I. versenyzői besorolásnál (VSK-MK) 

• VSK-MK GYERMEK korosztály 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 6 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK-MK SERDÜLŐ korosztály 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK-MK JUNIOR korosztály 

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 

• VSK-MK FELNŐTT korosztály 

Egyéni csapat létszáma 2-3 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét. 
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7.5.10. KOMBINÁLT csapat összeállításának szabályai VSK I. versenyzői besorolásnál (VSK-

MK) 

• VSK-MK GYERMEK korosztály

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 6 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét + korosztályos VSK EKCS 1. 

• VSK-MK SERDÜLŐ korosztály

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét + korosztályos VSK EKCS 1. 

• VSK-MK JUNIOR korosztály

Egyéni csapat létszáma 2-4 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét + korosztályos VSK EKCS 1. 

• VSK-MK FELNŐTT korosztály

Egyéni csapat létszáma 2-3 fő, 8 gyakorlat bemutatása kötelező, ahol szerenként a 2 legjobb 

pontszám határozza meg az egyéni csapat eredményét + korosztályos VSK EKCS 1. 

7.6. SZABADIDŐSPORT kategória, Berczik Sára Emlék Kupa versenyeire vonatkozó 

rendelkezések 

7.6.1. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 1 egyéni összetett versenyzőt 

nevezhet, ahol az egyéni összetett versenyzőnek SZK 1. versenyzői besorolással kell 

rendelkeznie.  

7.6.2. Minden tagegyesület, minden korosztályban több együttes kéziszer csapatot indíthat, 

de azokból maximum az egyik jelölhető meg KOMBINÁLT csapat tagjaként (kivéve 

besorolás nélküli kisgyermek korosztály, ahol kombinált csapat nevezése nem lehetséges). 

7.6.3. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 1 KOMBINÁLT csapatot nevezhet. 

7.6.4. Minden tagegyesület, minden korosztályban max. 3 duót indíthat. 

7.6.5.KOMBINÁLT csapat összeállításának szabályai SZK 1. versenyzői besorolásnál(SZK-BSEK) 

• SZK 1. szint SERDÜLŐ

Egyéni összetett versenyző 1fő, 2 gyakorlat bemutatása kötelező + korosztályos SZK EKCS 

• SZK 1. szint JUNIOR

Egyéni összetett versenyző 1fő, 2 gyakorlat bemutatása kötelező + korosztályos SZK EKCS 

• SZK 1. szint FELNŐTT

Egyéni összetett versenyző 1fő, 2 gyakorlat bemutatása kötelező + korosztályos SZK EKCS 

7.7. Mesterfokú-bajnokságra vonatkozó rendelkezések 

7.7.1. A Mesterfokú-bajnokság kiemelt, továbbjutásos versenye az MRGSZ 

versenynaptárának. VSK I versenyzői besorolással rendelkező felnőtt és junior versenyzők 

számára - igazodva a hatályos Ciklustáblázathoz - a válogató események második állomása. 

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

szabályoknak megfelelően, maximum 20 versenyző részvételével. 

7.8. Diákolimpia versenyeire vonatkozó rendelkezések 

A Diákolimpia lebonyolítására vonatkozó szabályokat a Magyar Diáksport Szövetség által 

jóváhagyott versenykiírás tartalmazza, amely megtalálható az mdsz.hu honlapon. 

8. Óvás

8.1. Valamennyi kategóriában és korosztályban lehetséges a FIG szabályainak megfelelően. Az

óvási eljárás levezetéséért az MRGSZ Technikai Bizottsága által delegált személy felel. 

Amennyiben az óvási eljárásért felelős személy(ek) pontszámától való eltérés a megengedett 

eltérésen belül van az óvás automatikusan kerül elutasításra. 

8.2. Az óvás díját a Költségtáblázat tartalmazza. 
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9. DÍJAZÁS

9.1. VERSENYSPORT kategória versenyek díjazása

9.1.1. Valamennyi korosztályban a Követelménytáblázatban 2021-2024 kiírt gyakorlatok 

egyszeri bemutatását követően kerül kihirdetésre az alábbi összes eredmény: 

9.1.2. Egyéni csapat verseny: 1-3. helyezett érem díjazásban részesül, további helyezettek 

számozott oklevelet kapnak. 

9.1.3. Egyéni összetett: 1-8. helyezett érem díjazásban részesül, további helyezettek 

számozott oklevelet kapnak 

9.1.4. Szerenkénti döntő (szerenként 1-8. hely): 1-8. helyezett érem díjazásban részesül. 

Választott kéziszer esetén csak és kizárólag akkor kerül kéziszerenként kihirdetésre az 

eredmény, ha legalább 8 versenyző / szer részvétele teljesült. Kevesebb versenyző esetén 

adott kéziszer eredménye a második legkisebb létszámú kéziszer szerenkénti eredményével 

kerül összevonásra. 

9.1.5. Kombinált csapat verseny: 1-3. helyezett érem díjazásban részesül, további 

helyezettek számozott oklevelet kapnak. 

9.2. SZABADIDŐSPORT kategóriás versenyek díjazása 

9.2.1. Valamennyi korosztályban a Követelménytáblázatban 2021-2024 kiírt gyakorlatok 

egyszeri bemutatását követően kerül kihirdetésre az alábbi összes eredmény: 

9.2.2. Egyéni csapatverseny: a részt vett mezőny első ⅓-a ARANY, második ⅓-a EZÜST, 

míg a harmadik ⅓-a BRONZ oklevelet kap, míg az 1-3. helyezett érem díjazásban is részesül 

9.2.3. Egyéni összetett: a részt vett mezőny első ⅓-a ARANY, második ⅓-a EZÜST, míg a 

harmadik ⅓-a BRONZ oklevelet kap, míg az 1-8. helyezett érem díjazásban részesül. 

9.2.4. Szerenkénti döntő (szerenként 1-8. hely): 1-8. helyezett érem díjazásban részesül. 

Választott kéziszer esetén csak és kizárólag akkor kerül kéziszerenként kihirdetésre az 

eredmény, ha legalább 8 versenyző / szer részvétele teljesült. Kevesebb versenyző esetén 

adott kéziszer eredménye a második legkisebb létszámú kéziszer szerenkénti eredményével 

kerül összevonásra. Azonos számú nevezés esetén a hivatalos szersorrend az irányadó. 

9.2.5. Kombinált csapat verseny: a részt vett mezőny első ⅓-a ARANY, második ⅓-a 

EZÜST, míg a harmadik ⅓-a BRONZ oklevelet, míg az 1-3. helyezett érem díjazásban 

részesül. 

9.2.6. SZABADIDŐSPORT kategória különdíj 

• BERCZIK SÁRA EMLÉK DÍJ a legjobb koreográfiáért

Berczik Sára Emlék Kupa alkalmával a korosztályhoz illő, maradandó élményt nyújtó koreográfia 

jutalmazása egyéni, duó és együttes kéziszer csapat verseny résztvevői számára a bírók jelölése 

alapján. 

10. MRGSZ HIVATALOS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

Az MRGSZ tagegyesületei minden évben ünnepélyes kereteken belül az alábbi díjazásokban

részesülnek:

• Szabadidősport kategória egyesületi rangsor 1-3. helyezett egyesülete,

• Versenysport kategória III. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezett egyesülete,

• Versenysport kategória II. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezett egyesülete,

• Versenysport kategória I. osztályú egyesületi rangsor 1-3. helyezett egyesülete,

• Magyar Kupa versenysorozat 1-3. helyezett egyesülete,

• Versenysport kategória összevont egyesületi rangsor 1-8. helyezett, Eredményességi

támogatásra jogosult egyesületei

• MRGSZ Műhelytámogatásra jogosult egyesületei,

• Az év ritmikus gimnasztikázója,

• Az MRGSZ különdíja.
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11. TOVÁBBJUTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

11.1. Továbbjutásos versenyek:

• Magyar Bajnokság

• Berczik Sára Emlékverseny (BSEV)

• Mesterfokú - bajnokság

11.2. A továbbjutók listáját minden esetben az MRGSZ irodája teszi közzé a honlapon és/vagy 

kiértesíti e-mailen az MRGSZ érintett tagegyesületeit. 

11.3. Amennyiben egy versenyző adott év Magyar Bajnokságának és Berczik Sára Emlékverseny 

elődöntőin (Budapest Bajnokság, Vidékbajnokság vagy BSEV elődöntők) orvosi igazolással 

igazoltan hiányzott, csak akkor juthat tovább az országos döntőre, ha az előző év országos 

döntőjén az 1-8. hely valamelyikén végzett. 

11.4. Amennyiben a Magyar Bajnokság és Berczik Sára Emlékverseny elődöntőin (Budapest 

Bajnokság, Vidékbajnokság vagy BSEV elődöntők) a maximum létszámnál kevesebb 

versenyzővel jut tovább egy egyéni csapat, úgy az egyéni csapat feltölthető - kizárólag olyan 

versenyzővel, aki a fenti versenyekre be volt nevezve - az országos döntőre. 

11.5. Minden kategória, minden korosztályában az elődöntőkről való továbbjutás az alábbiak szerint 

alakul: 

11.5.1. Egyéni csapatverseny 1-3. helyezett csapata, amely létszám függvényében 

módosulhat: 

• 5 vagy több csapat részvétele esetén: 1-4. helyezett csapat

• 8 vagy több csapat részvétele esetén: 1-6. helyezett csapat

11.5.2. Valamint egyéni összetett versenyben az a 8 további versenyző, aki nem volt tagja 

a továbbjutott egyéni csapatoknak 

11.6. A Magyar Bajnokság elődöntőin (Budapest és Vidékbajnokság) VSK I versenyzői besorolást 

igénylő felnőtt korosztályban a döntőre való továbbjutás feltétele egyéni csapat versenyek 

alkalmával a minimum 90 pont elérése. 

11.7. Magyar Bajnokság elődöntőinek idején az MRGSZ által nemzetközi ritmikus gimnasztika 

versenyre delegált versenyző (nemzeti válogatott kerettag) automatikusan jut tovább a Magyar 

Bajnokság országos versenyére. 

11.8. Magyar Kupa idején az MRGSZ által nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyre delegált 

versenyző (nemzeti válogatott kerettag) automatikusan jut tovább a Mesterfokú-bajnokságra. 

11.9. Mesterfokú - bajnokságra jogosult versenyzők az adott évi felnőtt Magyar Kupa egyéni 

összetett versenyének 1-10 helyezett, valamint adott évi junior Magyar Kupa egyéni összetett 

versenyének 1-10 helyezett versenyzői. Max 20 fő. 

12. NEMZETKÖZI VERSENYEK

12.1. FIG által regisztrált nemzetközi versenyengedély

FIG által regisztrált nemzetközi versenyeken kizárólag a FIG által regisztrált nemzetközi

versenyengedéllyel (FIG licence) rendelkező versenyzők vehetnek részt, amely FIG engedély

kiváltásához MRGSZ Technikai Bizottságának írásos hozzájárulása és jóváhagyása szükséges. 

12.1.1. Hozzájárulás és jóváhagyás feltételei: 

• Nemzeti válogatott tagja

• a FIG licence kérelem beadását megelőző két évben VSK I. versenyzői besorolású

versenyző, aki az MRGSZ országos szintű egyéni összetett versenyén a beadást

megelőző évben (Országos Bajnokság, Magyar Kupa) 1-8. helyen végzett.

12.2. Külföldi rendezésű nemzetközi versenyek, ahol a versenyzők egyesületüket képviselik 

12.2.1. Külföldi rendezésű nemzetközi versenyre jogosult versenyzők kizárólagosan az 

MRGSZ tagegyesületeinek adott évben nyilvántartásba vett, versenyzői besorolással 

rendelkező versenyzői lehetnek. 



15 

12.2.2. Külföldi rendezésű nemzetközi versenyen való részvétel egyesületi bejelentése 

kötelező a honlapon található hivatalos dokumentum kitöltésével és annak MRGSZ e-mail 

címére való elküldésével (rgfed@tornasport.hu). A bejelentési kötelezettség elsősorban az 

utazó egyesületi delegáció védelmében történik. Bejelentés elmaradása esetén az utólagos 

bejelentés méltányossági eljárásnak minősül. Ezen kötelezettség alól kivételt képez a 

nemzeti válogatott keret versenyeztetési tervében megjelölt nemzetközi versenyeken való 

részvétel. 

12.2.3. Külföldi rendezésű nemzetközi versenyre való egyesületi jelentkezés, nevezés az 

MRGSZ tagegyesület képviselőjének bejelentését és annak MRGSZ részéről történő 

visszaigazolását követően önállóan történik. 

12.2.4. A nemzeti válogatott keret versenyeztetési tervében megjelölt nemzetközi 

versenyeken egyesületi részvétel nem engedélyezett. 

12.3. Válogatott versenyek: 

• Grand Prix (GP)

• Európa-bajnokság (ECH)

• Világkupa (WC)

• Challenge Kupa (WChc)

• Világbajnokság (WCH)

• Multisport események (MG)

• Gymnasiade, Universiade, Európa Játékok, Világjátékok, Olimpia

• FIG által regisztrált nemzetközi versenyek, FIG sorszámmal rendelkező versenyek,

FIG tagszövetség által a MATSZ és/vagy MRGSZ számára küldött meghívásos

nemzetközi versenyek (FIG)

• Nemzeti válogatott számára kijelölt meghívásos nemzetközi versenyek (IT)

12.4. Válogatott versenyekre jogosult versenyzők 

Válogatott versenyekre jogosult versenyzők kizárólagosan a Nemzeti Válogatott keret tagjai. A 

Nemzeti Válogatott keret szakmai programjának versenyeztetési tervét (versenyek megjelölése, 

elosztása, névszerinti jelölés) a Technikai Bizottság közreműködésével a Technikai Bizottság elnöke 

terjeszti az MRGSZ elnöksége elé, amely elnökségi jóváhagyást követően az MRGSZ irodája 

véglegesít. 

13. VERSENYNAPTÁR

13.1. Az adott évet követő versenynaptárt (“A”, valamint “B” és “C” típusú versenyek, válogatott

versenyek) az MRGSZ Technikai bizottsága állítja össze, és az MRGSZ elnökségének 

jóváhagyásával az MRGSZ irodája teszi közzé hivatalos honlapján, amely versenynaptár minden 

esetben tartalmazza adott esemény hivatalos nevezési határidejét is. 

13.2. Az MRGSZ hivatalos versenynaptárában szereplő “A” típusú versenyekkel azonos időben 

egyéb verseny (“B” és “C” típusú) nem rendezhető.  

13.3. A “B” és “C” típusú versenyek rendezési kérelme adott ciklus (2021-2024) teljes időtartamára 

előre leadható. Az esemény esetleges lemondásának bejelentése az eseményt megelőző 2 

hónapnál korábban meg kell történnie. 

13.4. A ciklus teljes időtartamára előre leadott “B” és “C” típusú versenyek időpontja “A” típusú 

versenyek zavartalan szervezése érdekében az MRGSZ elnökségének engedélyével felülírható. 

14. REKLÁM, SZPONZORÁLÁS

A sportág nemzetközi és hazai sportrendezvényeivel kapcsolatos vagyoni értékű jogok

hasznosításáról minden esetben az MRGSZ Elnöksége dönt.
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15. NEMZETI VÁLOGATOTT KERET SZABÁLYZATA

15.1. Nemzeti válogatott keret összetétele

15.1.1. Felnőtt egyéni válogatott keret: 

• A keret: 2+1* fő

• B keret: 2+1* fő

*Aktív tartalék versenyző(k), aki a Technikai bizottság elnökének javaslata alapján a nemzeti

válogatott felkészülésébe és versenyeztetésébe bevonható.

15.1.1..1. Felnőtt egyéni válogatott keret tagjainak versenyeztetési prioritása: 

GP ECH WC WCHC WCH MG FIG IT 

A keret 

B keret 

15.1.1..2. Adott éven belül az “A“ és “B” keret közötti átjárás kizárólagosan a Technikai 

bizottság elnökének javaslata alapján az MRGSZ elnökségének engedélyével 

lehetséges. 

15.1.2. Junior egyéni válogatott keret: 

• A keret: 2 - 4

• B keret: max 2* fő

*Aktív tartalék versenyző(k), aki a Technikai bizottság elnökének javaslata alapján a nemzeti

válogatott felkészülésébe és versenyeztetésébe bevonható.

15.1.2..1. Junior egyéni válogatott keret tagjainak versenyeztetési prioritása: 

ECH WCH MG FIG IT 

A keret 

B keret 

15.1.3. Együttes kéziszer válogatott 

• Felnőtt A keret: 5-6 fő

• Felnőtt B keret*: 5-6 fő

• Junior A keret: 6+2* fő

• Utánpótláskeret: max 6* fő

*Aktív tartalék versenyző(k), aki az MRGSZ Technikai Bizottság vezetőjének javaslata alapján a

nemzeti válogatott felkészülésébe és versenyeztetésébe bevonható.

15.2. Válogatási elvek, szempontrendszer 

15.2.1. Együttes kéziszer válogatott keret válogatási elvei (felnőtt, junior): 

Az együttes kéziszer válogatott keret válogatási rendszeréről a Technikai Bizottsága által 

összeállított, és az MRGSZ elnöksége által elfogadott Nemzeti válogatott felépítésének 

Ciklustáblázata rendelkezik. 

15.2.2. Egyéni válogatott keret válogatási elvei (felnőtt, junior): 

Az egyéni válogatott keret válogatási rendszeréről a Technikai Bizottsága által összeállított, és az 

MRGSZ elnöksége által elfogadott Nemzeti válogatott felépítésének Ciklustáblázata rendelkezik. 

15.2.3. Egyéni válogatott keret válogatásának szempontrendszere: 

15.2.3..1. Válogató versenyek: 

• Magyar Kupa egyéni összetett verseny*
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• Mesterfokú-bajnokság*

(*a válogatott kerettagságot megelőző évben rendezett) 

15.2.4. A válogató versenyek alkalmával használt pontrendszer: 

• 1. hely / 4 pont

• 2. hely / 3 pont

• 3. hely / 2 pont

• 4. hely / 1 pont

A további helyezettek nem kapnak pontot. A két válogató verseny összesített pontjai határozzák meg 

a Nemzeti válogatott kerettagságot. 

15.2.5. Holtverseny esetén a kiválasztás szabálya az alábbiak szerint alakul: 

15.2.5..1. Adott év Országos Bajnokság (amennyiben egy korosztályban indulnak) 

egyéni összetett eredménye 

15.2.5..2. Adott év Magyar Kupa és Mesterfokú-bajnokság legjobb egyéni összetett 

eredménye 

15.2.5..3. Adott év Magyar Kupa, Mesterfokú-bajnokságon bemutatott 8 gyakorlatból 

több alkalommal végzett az első helyen 

15.2.5..4. Adott év Magyar Kupa, Mesterfokú-bajnokságon bemutatott 8 gyakorlatból 

több alkalommal végzett a második helyen 

15.2.5..5. Adott év Magyar Kupa, Mesterfokú-bajnokságon bemutatott 8 gyakorlatból 

több alkalommal végzett a harmadik helyen 

15.2.6. A kiemelkedő nemzetközi eredményt elérő felnőtt és junior korú versenyzők esetében 

az eredményeiket elismerjük, az adott év válogatóversenyeinek összesítésében hozott 

pontként megjelenő pluszpontokkal, az alábbiak szerint: 

• Junior egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben: 1 pont

• Junior egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és legutolsó egyéni

junior Európa-bajnokságokon szerzett 1-8. helyezés: 3 pont

• Junior egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és legutolsó egyéni

junior Világbajnokságon szerzett 1-8. helyezés: 4 pont

• Junior egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és Gymnaside-n

szerzett 1-8. helyezés: 2 pont

• Junior egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és ifjúsági olimpiai

kvóta megszerzése: 5 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben: 1 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és válogatott

versenyen (GP, WC, WChc) szerzett 1-8. helyezés: 4 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és Európa-

bajnokságról a TEAM tagjaként Világbajnokságra kvalifikált: 4 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és Európa

Játékokra való kvótaszerzés: 6 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és Világjátékokra

való kvótaszerzés: 6 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és az alatt szerzett

egyéni 18-as döntőbe kerülés Világbajnokságon: 8 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és Universiade-n

szerzett 1-8. helyezés: 2 pont

• Felnőtt egyéni válogatott keret tagság az előző és/vagy adott évben és egyéni olimpiai

kvóta megszerzése: 16 pont
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15.2.7. A Technikai bizottság közreműködésével a Technikai bizottság elnökének javaslata 

alapján az MRGSZ elnökségének jóváhagyását követően a Nemzeti válogatott keret tagjait 

adott válogatott versenyre való nevezés és azon való indulása teszi válogatott versenyzővé, 

amely adott versenyző válogatottságának számát is meghatározza. 

15.2.8. A Nemzeti válogatott kerethirdetés időpontja és a kerettagság időtartama 

A Technikai bizottság által összeállított, és az MRGSZ elnöksége által elfogadott Nemzeti válogatott 

felépítésének ciklustáblázata tartalmazza (továbbiakban: Ciklustáblázat). 

15.2.9. A Nemzeti válogatott kerettagság megszűnhet: 

15.2.9..1. A Technikai bizottság elnökének, az MRGSZ megbízott edzőjének, valamint 

egyéni versenyző esetén a felkészítő edzőnek és a sportoló vagy törvényes 

képviselő közös megegyezésével 

15.2.9..2. Elbocsátással, amennyiben a Technikai bizottság elnöke és az MRGSZ 

megbízott edzője, valamint egyéni versenyző esetén a felkészítő edzője ezt 

írásban, indoklással elrendeli (formahanyatlás, magatartás / viselkedési probléma 

stb.) 

15.2.9..3. Sportsérülés esetén (az MRGSZ által hivatalosan kijelölt orvosi konzultációt 

követően) 

15.2.9..4. Fegyelmi eljárás alatt álló versenyző esetén 

15.2.9..5. A versenyző elhalálozása esetén 

15.2.10. A nemzeti válogatott keret versenyeztetése 

15.2.10..1. A kontroll eseményeken és / vagy nemzetközi versenyeken való részvételt 

követően a Technikai Bizottság közreműködésével a Technikai Bizottság elnöke 

tesz javaslatot a nemzetközi versenyeken való részvételről, a szerek kiosztásáról 

(0-4 szer / versenyző), amely az MRGSZ elnökségének jóváhagyását követően lép 

érvénybe. 

15.2.10..2. A kontroll események alkalmával a gyakorlatok technikai követelményeinek 

súlyozását követően meghívott bírók, valamint szövetségi bírók értékelik annak 

művészi és kiviteli szabályokat követő kivitelezését. 

15.2.10..3. A nemzeti válogatott keret versenyeztetési tervének összeállítására a 

Technikai bizottság közreműködésével a Technikai bizottság elnöke jogosult. 

15.2.10..4. A Nemzeti válogatott bármely tagja kizárólag abban az esetben nevezhető a 

versenyeztetési tervben megjelölt válogatott versenyekre, amennyiben a Nemzeti 

válogatott keret szabályzatát (Lásd Függelék) adott versenyző írásban elfogadta 

és a felkészüléséért felelős felkészítő edző írásos elfogadó nyilatkozatát a 

versenyeztetési tervben megadott versenyekről megadott határidőig leadta. 

15.2.11. A nemzeti válogatott keret finanszírozása 

A nemzeti válogatott keret finanszírozását és annak mértékét az MRGSZ elnöksége határozza meg. 
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16. 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 biztosított 

bíráskodás szabályait állapítja meg. 

16.1. Általános rendelkezések 

16.1.1. A jelen Bírói Szabályzat alapja a FIG Code Of Point (továbbiakban COP). A COP FIG 

bírókkal kapcsolatos szabályozása a FIG rendelkezései alapján minden bíróra kötelező 

érvényű. 

16.1.2. A magyar Bírói Szabályzatot az MRGSZ Technikai Bizottsága készítette. 

16.1.3. Az MRGSZ-nél vizsgázott bírók kizárólag az MRGSZ elnöksége által az adott év 

versenynaptárban feltüntetett, jóváhagyott versenyeken bíráskodhatnak. A Bírói Szabályzat 

ezen pontjának megsértése egy éves bírói eltiltást von maga után. 

16.1.4. Az MRGSZ hivatalos versenyein kizárólag az MRGSZ-nél levizsgázott és besorolással 

rendelkező bírók, valamint a MATSZ által nemzetközi bírói vizsgára delegált és FIG BREVET 

besorolást szerzett bírók bíráskodhatnak. 

16.1.5. Az MRGSZ hivatalos “A” típusú versenyein minden nevezett egyesületnek 

kötelessége képviseltetni magát jelen Bírói Szabályzat alapján érvényes bírói vizsgával 

rendelkező bíróval. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy köteles a kategóriánként és 

korosztályonként az MRGSZ Költségtáblázatában meghatározott eljárási díjat megfizetni a 

bejelentést követő 8 munkanapon belül a többletköltség (helyettesítés) fedezetére. 

16.1.6. Egy bíró adott évben csak annak az egy egyesületnek a képviseletét láthatja el, amely 

az adott év elején a bírói képzésre vagy bírói továbbképzésre delegálta, jelölte. 

16.1.7. A Bírói Szabályzat módosítása esetén a Technikai Bizottság a módosítás 

hatálybalépését megelőzően köteles értesíteni az összes bírót. 

16.2. A nemzeti és nemzetközi bírók kötelezettségei 

16.2.1. Az aktuális Szabálykönyvet és a hazai versenyrendszerre vonatkozó szabályokat 

hiánytalanul ismerni és alkalmazni. 

16.2.2. Jelen Bírói Szabályzat tartalmát és esetleges módosításait hiánytalanul ismerni és 

betartani. 

16.2.3. Az öltözködésre vonatkozó szabályokat betartani. A versenyeken sötét kosztüm, vagy 

alj és felső; illetve fehér blúz vagy fehér felső viselése kötelező. 

16.2.4. A bíró köteles a gyakorlatokat legjobb tudása szerint, objektíven pontozni, nem 

befolyásolva a többi bírót. 

16.2.5. 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 bírója köteles 

megjelenni. és ott magát regisztrálni (meghívott és egyesületi bírók egyaránt). 

16.2.6. A bíró köteles részt venni a versenyt megelőző bírói értekezleten, annak teljes 

időtartamában. 

16.2.7. 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. 

16.2.8. 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. Sorozatos 
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figyelmeztetés esetén adott bíró szankcionálásáról a Technikai Bizottság javaslata alapján 

az MRGSZ elnöksége dönt. 

16.3. Bírói panelek 

16.3.1. A versenyen érintett és meghívott bírók alkotják a bírói panel(eke)t. 

16.3.2. Érintett bíró meghatározása: MRGSZ tagegyesület által kötelezően delegált bíró. 

16.3.3. Meghívott bíró meghatározása: Adott korosztályban NEM érintett tagegyesület bírója, 

valamint szövetségi bíró, akik a Technikai Bizottság Elnökének meghívására vesznek részt 

adott eseményen. 

16.3.4. Bírói panel összetétele igazodik a FIG követelményeihez. „A” típusú versenyek 

esetében ettől eltérni kizárólagosan a verseny lebonyolítása érdekében a Technikai Bizottság 

elnökének engedélyével lehetséges. 

Technikai bírók (D): 

DB alcsoport: 

D1 

D2 

DA alcsoport: 

D3 

D4 

Kiviteli bírók (E): 

Művészi alcsoport: 

E1 

E2 

Technikai levonás alcsoportja: 

E3 

E4 

E5 

E6 

Technikai bírók Kiviteli bírók 

D1-D2 D3-D4 E1-E2 E3-E4-E5-E6 

két pontszám átlaga két pontszám átlaga két pontszám átlaga két pontszám átlaga 

két részpontszám összege adja a D pontot a részpontszámok 10 pontból kerülnek levonásra 

16.4. Bírói panel összehívásának szabályai: 

16.4.1. Kontroll bíró esetén a kontroll ponttól való megengedett eltérés maximuma 0.40 pont. 

A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a kontroll bíró összehívhatja a bírókat és az adott 

pontok közötti eltérést - szakmai indoklás mellett - a megengedett maximumra, 0.40 pont 

eltérésre mérsékelheti. A bírói panel összehívása csak indokolt esetben tényszerű bírói 

tévedések esetén kötelező. Egyéb esetben a kontroll pontszám és a panel által adott pont 

átlaga határozza meg az adott panel végső pontszámát. 

16.4.2. Kontroll bíró nélkül minden bírói alcsoportban a bírói részpontok megengedett eltérési 

maximumának (0.40 pont) ellenőrzése az adott alcsoport 1-es számú bírójának feladata. 
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16.4.3. VSK I. versenyzői besorolású versenyek alkalmával junior és felnőtt korosztályban 

a kontroll ponttól való megengedett eltérés maximuma 0.30 pont. A megengedettnél nagyobb 

eltérés esetén a kontroll pontszám és a panel által adott pont átlaga határozza meg az adott 

panel végső pontszámát. A bírói panel összehívása csak indokolt esetben tényszerű bírói 

tévedések esetén kötelező. 

16.5. Bírói képzés / továbbképzés 

16.5.1. Évente minimum 1 alkalommal az edzők és a bírók munkáját segítve, támogatva bírói 

képzést / továbbképzést tart az MRGSZ, amin a részvétel kötelező minden MRGSZ 

tagegyesületből legalább 1 edző/bíró számára, illetve minden olyan leendő vagy aktív bíró 

számára, aki az adott évben pontozni szeretne bármely kategóriában és korosztályban. 

16.5.2. Azon MRGSZ tagegyesületek, akik fent nevezett bírói képzésen / továbbképzésen 

NEM jelennek meg, adott évben az MRGSZ versenyeire nem nevezhetőek. 

16.5.3. A bírói képzés / továbbképzés minden esetben vizsgával zárul, ahol adott bírónak 

számot kell adnia a szabályok ismeretéről. Ez alól felmentés az alábbi esetekben 

engedélyezhető: 

• MATSZ / MRGSZ által nemzetközi bírói vizsgára delegált és FIG BREVET besorolást

szerzett nemzetközi bírók;

• Adott év MRGSZ “A” típusú, VSK I. versenyzői besorolású versenyeken, valamint

válogató eseményeken legalább 40 panelban dolgozott.

16.6. Nemzeti bírói képzés / továbbképzés vizsga rendelkezései 

AZ MRGSZ évente egy alkalommal lehetőséget biztosít új és már a sportágban dolgozó bírók/edzők 

szakmai ismereteinek bővítését szolgáló képzésekre / továbbképzésekre az alábbi szinteken: 

• SZABADIDŐSPORT kategória (SZK)

• VERSENYSPORT kategória (VSK)

16.7. Az MRGSZ bírói képzésének célja: 

• Új szakemberek, bírók bevonása a sportágba

• A sportszerű és szakmai alapokra helyezett értékelés biztosítása

• A sportágban dolgozó bírók sportszakmai ismereteinek bővítése, fejlesztése

16.8. MRGSZ hivatalos bírói besorolásának rendelkezései 

Az MRGSZ Technikai Bizottsága az alábbi bírói szinteket határozza meg 

16.8.1. Szövetségi Nemzetközi Bíró (SZNK) 

• MRGSZ Elnöksége által kijelölt, érvényes FIG BREVET-vel rendelkező nemzetközi

bíró,

• A bírói képzés és bírói vizsga költsége az MRGSZ-t terheli,

• A 2021-2024-es ciklusban meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel

rendelkezik,

• Szerződéses jogviszony alapján kötelezettségei:

▪ Az MRGSZ hazai edző és bíró képzésében való részvétel

▪ Az MRGSZ hivatalos versenyein való közreműködés, bíráskodás az Elnökség által

elfogadott, Költségtáblázatban foglalt óradíj ellenében

▪ Az MRGSZ által elrendelt nemzetközi versenyeken a nemzeti válogatott

képviselete, az Elnökség által elfogadott, Költségtáblázatban foglalt óradíj

ellenében
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16.8.2. Tagegyesületi Nemzetközi Bíró (TNK) 

• Az MRGSZ egyik tagegyesülete által kijelölt, érvényes FIG BREVET-vel rendelkező

nemzetközi bíró,

• A bírói képzés és bírói vizsga költsége a tagegyesületet terheli,

• A 2021-2024-es ciklusban meghosszabbítást nem igénylő bírói engedéllyel

rendelkezik, de a hazai bíróképzéseken részvétele kötelező,

• Az MRGSZ által rendezett vagy felügyelt eseményeken való közreműködés,

bíráskodás,

• Az MRGSZ által elrendelt nemzetközi versenyeken a nemzeti válogatott képviselete

az Elnökség által elfogadott, Költségtáblázatban foglalt óradíj ellenében.

16.8.3. Szabadidősport kategória (SZK) 

• Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált érvényes szabadidő bírói vizsgával

rendelkező bíró,

• Regisztráló egyesülete engedélyével az MRGSZ versenyein szabadidősport

kategóriában bíráskodhat,

• A 2021-2024-es ciklusban minden évben meghosszabbítást igénylő bírói engedély.

16.8.4. Versenysport kategória (VSK) 

• Az MRGSZ egyik tagegyesülete által regisztrált érvényes versenysport bírói vizsgával

rendelkező bíró,

• Regisztrált egyesülete engedélyével minden MRGSZ versenyein versenysport

kategóriában bíráskodhat,

• A 2021-2024-es ciklusban minden évben meghosszabbítást igénylő bírói engedély.

16.9. Bírói díjak 

16.9.1. A bírói díjakról minden év januárjában az MRGSZ elnöksége dönt, és közzéteszi a 

Költségtáblázatban. 

16.9.2. A hazai bírói díjak számítása kategóriánként, korosztályonként, beosztott 

csoportonként történő pontozás után számítandó. (pl: VSK I. junior A, B, C csoport = 3 

csoport) 

16.9.3. Elszámolható bírói számlák 

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

16.9.4. Számlázási időszak 

• Az első félévi bírói tevékenységre: adott év június 1-15.

• A második félévi bírói tevékenységre: adott év december 1-15.

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.  
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17. EGYESÜLETI PONTRENDSZER

17.1. Egyesületi pontrendszer célja

• Szakosztályok munkájának átfogó, objektív értékelése,

• Az egyesületi rangsor felállítása VERSENYSPORT kategóriában,

• Létszám és minősítés alapú egyesületi rangsor felállítása SZABADIDŐSPORT

kategóriában,

• Esetleges központi támogatás elnyerésekor a szakosztályok részesedési arányának

megállapítása

• Az Aeon Cup (JPN), Egyesületi Világbajnokságon történő részvétel odaítélése a VSK

I rangsor győztesének,

• Eredményességi támogatásra  jogosult sportszervezetek megjelölése.

17.2. Szempontrendszer 

17.2.1. Hazai versenyeredmények – (OB, MK, BSEV, BSEK) 

17.2.2. Nemzetközi versenyeredmények – (junior és felnőtt EB, VB, Multisport események) 

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

17.3. A pontszámítás általános elve 

Az elért eredmények után járó pontot (táblázatok szerint) az alábbi szorzókkal kell szorozni a 

végleges eredmény kiszámításához 

17.3.1. Szintenkénti szorzók 

VSK I. 4x 

VSK II. 2x 

VSK III. 1x 

17.3.2. Korosztályos szorzók 

felnőtt 3x 

junior 2x 

kisgyermek, gyermek, serdülő 1x 

17.3.3. VSK I. felnőtt korcsoportban kizárólag akkor kerül jóváírásra a pont, amennyiben az 

egyéni csapat összpontszáma eléri a 100 pontot, illetve amennyiben az együttes kéziszer 

csapat összpontszáma eléri a 30 pontot. 

17.4. Hazai EGYÉNI összetett versenyek 

17.4.1. Az 1-20. hely kerül értékelésre az összetett verseny alapján. 

17.4.2. A kapott értékeket szorozzuk az általános elveknél található szorzószámokkal. 

17.4.3. A maximum adható pont egy adott kategóriában 50 pont az alábbi táblázat szerint. 

17.4.4. 20 főnél alacsonyabb részvételi szám esetén az értékelés módszere változatlan. 

I. II. III. 

50 45 40 

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. 

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 
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17.5. Hazai EGYÉNI csapatverseny és együttes kéziszercsapat verseny 

17.5.1. Az 1-10. hely kerül értékelésre az egyéni csapatverseny alapján. 

17.5.2. Az 1-10. hely kerül értékelésre az együttes kéziszercsapat összetett versenye alapján. 

17.5.3. A kapott értékeket szorozzuk az általános elveknél található szorzószámokkal. 

17.5.4. A maximálisan adható pont egy adott kategóriában 100 pont az alábbi táblázat szerint. 

17.5.5. 10 csapatnál alacsonyabb részvételi szám esetén az értékelés módszere változatlan. 

17.5.6. Az együttes kéziszer válogatott keret versenyzői a válogatott hivatalos 

összeállításában, a válogatott kerettagság ideje alatt az érintett egyesületek KÖZÖS 

csapataként történő nevezése alkalmával az eredményesség után járó pontot a versenyzők 

versenyengedélykártyáján feltüntetett egyesületek részvételi arányában kell megosztani. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

100 70 50 30 20 10 8 6 4 2 

17.6. Hazai KOMBINÁLT csapatverseny 

17.6.1. Az 1-10. hely kerül értékelésre a kombinált csapatverseny alapján. 

17.6.2. A kapott értékeket szorozzuk az általános elveknél található szorzószámokkal. 

17.6.3. A maximálisan adható pont egy adott kategóriában 150 pont az alábbi táblázat szerint. 

17.6.4. 10 kombinált csapatnál alacsonyabb részvételi szám esetén az értékelés módszere 

változatlan. 

17.6.5. Az együttes kéziszer válogatott keret versenyzői a válogatott hivatalos 

összeállításában, a válogatott kerettagság ideje alatt nevezett kombinált csapatverseny 

alkalmával az eredményesség után járó pontot a versenyzők versenyengedélykártyáján 

feltüntetett egyesületek részvételi arányában kell megosztani (min 5 fő EKCS és 2 fő egyéni). 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

150 100 80 50 30 15 12 9 6 3 

17.7. Válogatott tagság 

17.7.1. Éves tagságért járó pont mértéke, amely töredék év esetén annak arányában 

osztandó. 

• Felnőtt egyéni válogatott tagság   800 pont / év 

• Junior egyéni válogatott tagság   300 pont / év 

• Együttes kéziszer-válogatott tagság            1000 pont / év 

17.7.2. A nemzeti válogatott keret tagjainak átigazolása esetén a fogadó egyesület, annak 

írásos bejelentésének napjától számított első évben 60%-os, második évben 100%-os pontra 

jogosult. Ebben az esetben a szerezhető pontok fennmaradó részét az átadó egyesület 

kapja. 

17.7.3. A válogatott tagságért adható minimum töredék pont (félév) abban az esetben adható, 

amennyiben a versenyző adott év első félévének kiemelt versenyét teljesítette vagy megfelel 

a válogatott tagság feltételeinek. 

17.8. Nemzetközi versenyek 

A nemzeti válogatott keret tagjainak átigazolása esetén a fogadó egyesület, annak írásos 

bejelentésének napjától számított első évben 60%-os, második évben 100%-os pontra jogosult. 

Ebben az esetben a szerezhető pontok fennmaradó részét az átadó egyesület kapja. 

17.8.1. Ifjúsági Olimpia 

• Kvalifikáció, részvétel: 300 pont / fő

• Eredményesség: VSK I korosztályos pontszámának 15-szöröse.
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17.8.2. Junior Európa-bajnokság, Gymnasiade 

TEAM verseny/egyéni csapat verseny : 

• Eredményesség: VSK I korosztályos pontszámának 8-szorosa.

Egyéni és együttes kéziszercsapat összetett és szerenkénti verseny: 

• Eredményesség: VSK I korosztályos egyéni összetett pontszámának 10-szerese az

egyéni összetett versenyben adható pontok alapján.

17.8.3. Junior Világbajnokság 

TEAM verseny/egyéni csapatverseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos pontszámának 10-szerese.

Egyéni és együttes kéziszercsapat összetett és szerenkénti verseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos egyéni összetett pontszámának 12-szerese az

egyéni összetett versenyben adható pontok alapján.

17.8.4. Európa-bajnokság (felnőtt) 

TEAM verseny/egyéni csapatverseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos pontszámának 12-szerese.

Egyéni és együttes kéziszercsapat összetett és szerenkénti verseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos egyéni összetett pontszámának 14-szerese az

egyéni összetett versenyben adható pontok alapján.

17.8.5. Világbajnokság (felnőtt) 

TEAM verseny/egyéni csapatverseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos pontszámának 14-szerese.

Egyéni és együttes kéziszercsapat összetett és szerenkénti verseny 

• Eredményesség: VSK I korosztályos egyéni összetett pontszámának 16-szorosa az

egyéni összetett versenyben adható pontok alapján.

17.8.6. Ifjúsági Olimpia (kvótaszerzés)

• 5000 pont (egyéni)

• 1000 pont (csapattag)

17.8.7. Olimpia (kvótaszerzés)

• 10000 pont (egyéni)

• 3000 pont (csapattag)

17.9. SZABADIDŐSPORT kategóriára vonatkozó rendelkezések 

17.9.1. A szabadidősport kategória országos szintű versenyein (BSEV, BSEK) szerzett arany, 

ezüst és bronz oklevelek száma szerint az alábbi szorzókkal számolva kerül meghatározásra 

a szabadidősport kategória egyesületi rangsora. 

ARANY EZÜST BRONZ 

3X 2X 1X 
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18. TÁMOGATÁSI ALAP

18.1. Támogatási alap keretösszege, elosztásának mértéke

A támogatási alap éves nettó keretösszegét, valamint annak elosztásának mértékét az MRGSZ

elnöksége határozza meg.

A támogatás elfogadása a tagegyesületek részére nem kötelező jellegű, ha valamelyik tagegyesület

nem igazolja vissza szerződéskötési szándékát a megadott határidőig, vagy jelzi az MRGSZ részére,

hogy nem kíván élni a támogatás lehetőségével, úgy a jogosultság sorrendjében a támogatás

összege átvezethető.

18.2. Támogatási alap 1, EREDMÉNYESSÉGI TÁMOGATÁSA 

18.2.1. Az eredményességi támogatás célja a szövetség tagegyesületeinek támogatása, a 

hazai és nemzetközi eredményesség elismerése. 

18.2.2. Az MRGSZ azon tagegyesületei jogosultak eredményességi támogatásra, akik éves 

teljesítményük alapján e Szabályzat 17. pontjában meghatározott egyesületi pontrendszer 

alapján a Versenysport kategória összevont rangsorának 1-8. helyén végzett, valamint nem 

rendelkeznek 30 napnál régebbi lejárt MATSZ / MRGSZ felé fennálló tartozással. 

18.2.3. Az adott évben eredményességi támogatásra jogosultak meghatározásánál az előző 

évi eredmények kerülnek értékelésre. 

18.2.4. A Támogatási alap 1 keret összege a jelen Szabályzat 17. pontja alapján gyűjtött 

pontok arányában kerül felosztásra. 

18.2.5. Az eredményességi támogatásra jogosult tagegyesületek és a MRGSZ között 

támogatási szerződés kerül megkötésre, amely szerződés tartalmazza a szabad 

felhasználású támogatási összeg MRGSZ felé történő elszámolásának szabályait, ezzel is 

biztosítva, hogy a támogatások az eredetileg kitűzött szándékot szolgálják. 

18.2.6. Az eredményességi támogatás összegéről szóló értesítés és szerződéskötési 

szándék megerősítési határideje: február vége. 

18.2.7. Számlák kifizetése cégek/vállalkozások részére: június 30. és december 15 

18.3. Támogatási alap 2, MŰHELYTÁMOGATÁS 

18.3.1. A műhelytámogatás célja a szövetség tagegyesületeinek támogatása, elősegítve 

ezzel a szakmai munka fejlődését, az egyesületek szakmai munkához szükséges 

felszereltségének, a sportág arculatának, a versenyzők versenyeztetési feltételeinek 

javítását, valamint további gyerekek bevonását az egyesületek munkájába. 

18.3.2. Az MRGSZ azon tagegyesületei jogosultak műhelytámogatásra, akik min 3 egymást 

követő évben részt vettek az MRGSZ „A” típusú versenyrendszerében, a jelen Szabályzat 
szerint felállított Műhelytámogatási rangsorban az 1-3. helyen végeztek, valamint nem 

rendelkeznek 30 napnál régebbi lejárt MATSZ / MRGSZ felé fennálló tartozással 

18.3.3. Az adott év műhelytámogatására jogosultak meghatározásánál a Műhelytámogatási 

táblázatban (lásd. függelék) meghatározott értékelési mutatók alapján összegyűjtött pontok 

alakítják ki a sportszervezetek közötti Műhelytámogatási rangsort. A Műhelytámogatási 

táblázatot az MRGSZ hivatalos email címére - rgfed@tornasport.hu - hiánytalanul kitöltve 

kell visszaküldeni, amelynek visszaküldési határideje: január vége. 

18.3.4. A Támogatási alap 2 keretösszege a Műhelytámogatási táblázatban (lásd. függelék) 

meghatározott értékelési mutatók alapján összegyűjtött pontok arányában kerül felosztásra 

18.3.5. A Műhelytámogatási rangsorban kialakuló pontszámegyezés esetén a jelen 

Szabályzat 17. pontja alapján kialakult egyesületi rangsorokban elért eredmény az 

irányadó. 

18.3.6. Szabadidősport és versenysport kategóriában elért eredménnyel rendelkező 

sportszervezetek pontegyenlősége esetén a versenysport kategóriában érdekelt 

sportszervezet jogosult műhelytámogatásra. 

mailto:rgfed@tornasport.hu
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szerint, célzottan használhatják fel a tagegyesületek, ezzel is biztosítva, hogy a 

műhelytámogatások az eredetileg kitűzött szándékot szolgálják. 

18.3.8. A műhelytámogatásra jogosult tagegyesület vállalja, hogy a MATSZ nyilvántartási 

rendszerében szereplő versenyzők összlétszámához képest adott évet követő évben ÚJ, a 

MATSZ elektronikus nyilvántartási rendszerében addig nem szereplő versenyengedélyeket 

vált ki.  

18.3.9. A Műhelytámogatás összegéről szóló értesítés és szerződéskötési szándék 

megerősítési határideje: február vége. 

18.3.10. Számlák kifizetése cégek/vállalkozások részére: június 30. és december 15. között. 

18.4. Támogatási alap 3, KIEMELT SPORTOLÓI TÁMOGATÁS 

18.4.1. Kiemelt sportolói támogatás célja, a magas szintű folytonos sportpályafutás, valamint 

kiemelkedő sporteredmény elismerése. 

18.4.2. A Nemzeti válogatott keret azon tagjai jogosultak kiemelt sportolói támogatásra, 

akiknek jelölését az MRGSZ Technikai bizottsága egyhangúlag elfogadta, valamint az 

alábbi feltételeknek megfelelnek: 

• Nemzeti válogatott keret tagja

• 18. életévét betöltötte

• min 4 egymást követő évben aktív tagja a Nemzeti válogatottnak és kiemelt

versenyeken (Európa-bajnokság, Világbajnokság, Európa Játékok, Világjátékok,

Olimpia) képviselte hazánkat.

18.4.3. Valamint a Nemzeti válogatott keret azon tagja jogosult kiemelt sportolói támogatásra,

akit az MRGSZ elnöksége kiemelkedő sporteredmény, vagy sportpályafutás alapján jelöl és

jóváhagy.

18.4.4. A kiemelt sportolói támogatásra jelölt versenyző és a MRGSZ között támogatási

szerződés kerül megkötésre, amely szerződés tartalmazza a kiemelt sportolói támogatású

versenyző és az MRGSZ együttműködési megállapodásait, ezzel is biztosítva, hogy a

támogatások az eredetileg kitűzött szándékot szolgálják.

18.4.5. A kiemelt sportolói támogatás összegéről szóló értesítés és szerződéskötési szándék

megerősítési határideje: február vége.

19. MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

19.1. Méltányossági kérelmet minden hónap első napján 8 óráig írásban lehet benyújtani az

MRGSZ felé. Az ezután beérkezett kérelmeket a Technikai Bizottságnak kizárólag az azt követő 

hónap Technikai Ülésén áll módjában elbírálni.  

19.2. A méltányossági kérelem díját a hatályos Költségtáblázat tartalmazza. 

20. SZANKCIÓK

Bármely pont megszegése esetén az MRGSZ Technikai Bizottságának és Főtitkárának javaslatára

az Elnökség döntése alapján pénzbírság vagy eltiltás róható ki az MRGSZ tagjai és bírói számára. 

A kiadvány hiteléül: 

Bencze György elnök   sk  Kelt.: Budapest, 2021. február 15. 

18.3.7. A műhelytámogatásra jogosult tagegyesületek és az MRGSZ között támogatási 

szerződés kerül megkötésre, amely szerződés szabályozza a támogatás felhasználási 

lehetőségeit és annak kereteit. A megítélt támogatásokat előre meghatározott feltételek 
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Az Összesített Szabályzat hivatalos függelékei: 

2021-2024 Követelménytáblázat VSK I 

2021-2024 Követelménytáblázat VSK II-III 

2021-2024 Követelménytáblázat SZK 

Költségtáblázat 2021 

Bejelentési és engedélyeztetési formanyomtatvány verseny rendezéséhez 

Műhelytámogatási táblázat 

Nemzeti válogatott keret felépítésének ciklustáblázata, CIKLUSTÁBLÁZAT 2021-2024 

Nemzeti válogatott keret szabályzata 




