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I. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI: 
 

 

a. A Bajnokságokon a Szövetség azon tagegyesületeinek tagjai vehetnek részt, mely egyesületeknek 3 
hónapnál régebbi köztartozásuk nincs. 

  Aki a sportágban érvényes versenyzői engedéllyel, vagy regisztrációs kártyával (akik ez utóbbit 
jogosultak használni) rendelkezik! 

 Az az egyéni versenyző és csapat, akit egyesülete a nevezési határidőig benevezett, s a nevezési 
díjat befizette, 

 Aki érvényes (18 éven felüliek 12 hónapnál, 18 éven aluliak 6 hónapnál nem régebbi) sportorvosi 
engedélyét bemutatta 

b. Egy egyesület minden osztályban és korosztályban létszámkorlátozás nélkül nevezhet csapatokat és 
egyéni versenyzőket, a c. pontban foglalt korlátozás figyelembe vételével. 

c. Egy versenyző egy bajnoki időszak (tavaszi és őszi) folyamán (a Mesterfokú Bajnokságot és az 
f. pontot kivéve) csak a korának megfelelő korosztály egyéni és csapatbajnokságán, valamint 
szerbajnokságán vehet részt. (kivételt képez a serdülő korosztály és a kadet korosztály egy 
érintett évfolyama, lásd.:” III. pont versenyzők és versenyfeltételek”) 

d. Valamennyi korosztály csapatbajnoki versenyén, csapaton kívüli egyéni versenyzők szerepeltethetők 
a korosztályos megkötéseknek eleget téve (a férfi felnőtt CSB-n csak felnőtt versenyzők). A felnőtt CSB-
n csapaton kívül induló egyéni versenyzők után a nevezési díjat meg kell fizetni. 

e. A csapat-, és egyéni bajnokságokra a Szövetség sportiskolák nevezését is elfogadja. 
f. Egy bajnoki évben a csapatbajnokságokon, alacsonyabb korcsoportból magasabb 

korcsoportba történő átversenyzés, csak a felnőtt I. o. csapatbajnoki fordulóin megengedettek 
a korosztályos kritériumok betartásával. 

g. - A Magyar Torna Szövetség versenyrendszerében hivatásos versenyengedéllyel (sportolói 
jogviszonyra szóló munkaszerződéssel rendelkező Európai Uniós tagállamok állampolgárai és az 
Európai Unióval társulási szerződést aláírt tagállamok állampolgárai) korlátozás nélkül szabadon  részt 
vehetnek. 
- A Magyar Torna Szövetség csapatbajnoki fordulójában szerenként és csapatonként tagszervezettel 
tagsági jogviszony vagy amatőr szerződés alapján versenyengedéllyel rendelkező, egy külföldi 
állampolgár is ré sxxxxxxxszt vehet. 

h. A felsőoktatási intézményekben igazoltan tanulmányokat folytató magyar és külföldi hallgatóknak joguk 
van korlátozás nélkül a hazai csapatbajnokságon az illető intézmény csapatában, az egyéni 
bajnokságon és nemzetközi versenyeken annak az egyesületnek a színeiben versenyezni, amelynek 
versenyzői voltak tanulmányaik megkezdése előtt, amennyiben ezen egyesületek benevezik őket, és a 
nevezési díjat megfizetik. A külföldi hallgató versenyeztetése nem számít bele a külföldi sportolók 
versenyeztetésének létszám korlátaiba. A vitás esetek szakági döntést igényelnek. 

i. A Magyar Torna Szövetség tagszervezetei a sportoló hozzájárulásával a sportolót ideiglenesen 
egymásnak kölcsön adhatják. A kölcsönadásra az átigazolás szabályait kell alkalmazni. Kölcsönadni 
kizárólag érvényes sportszerződéssel vagy hivatásos sportolói szerződéssel rendelkező sportolót lehet 
a sportszerződésének időtartamára. A kölcsönadás nem lehet rövidebb egy teljes versenyidőszaknál. 
A sportolót csak a Magyar csapatbajnokságon való részvételre lehet kölcsönadni. Egy csapatban 
egyidejűleg csak két kölcsönadott sportoló vehet részt. A kölcsönadott sportolónak külön 
versenyengedélyt kell kiállítani, aminek kiadásához csatolni kell a három oldalú kölcsönszerződést és 
a versenyengedély iránti kérelmet. 
- Egy sportágban egy sportoló külön versenyengedéllyel rendelkezhet csapatversenyeken, 
amennyiben kölcsönadási megállapodás született erre vonatkozóan. 
- Kölcsönadással kapcsolatban változtatásra, új szerződés beadására kizárólag átigazolási 
időszakban van lehetőség. 

j. A 2019-es verseny évadtól minden versenyre köteles bírót delegálni minden olyan egyesület, 
akinek egy, vagy annál több versenyzője indul az adott versenyen. Aki nem delegál bírót az adott 
versenyre, az a MATSZ felé köteles 10,000 ft verseny költséget befizetni. Ezt az összeget a 
nevezési díjakkal együtt kell befizetni. 

 



k. Valamennyi korcsoportban, a csapat-, és az egyéni összetett versenyen, valamint a szerenkénti 
döntőkben a követelmények egységesek, a versenykiírásnak megfelelően. 

l. A bajnoki versenyeken a szerenkénti döntők létszáma: ha az összetett versenyben résztvevők száma 
18 vagy kevesebb, 6 fő; ha 19 vagy több, 8 fő. 

m. A FIG Code of Point „DNS” és „DNF” szabályzata kizárólag a szerenkénti döntőkbe kerülésnél és 
a szerenkénti döntőkben, valamint a Szerbajnokságokon   alkalmazandó. 
 

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. NEVEZÉS- NEVEZÉSI DÍJ 

 

a. Valamennyi osztályban a nevezéseket a Szövetség honlapjáról (www.matsz.hu) lehívható nevezési 
lapokon kell megküldeni (a Bp-Vidék bajnokságokra is), az alább kijelölt határidőkig. 

 
Férfi Felnőtt I. o. Szuper CSB. 2021.03.05. 

Férfi felnőtt Szerbajnokság 2021.03.05. 

Ifjúsági – Kadet CSB. 2021.03.26. 

Ifjúsági, Kadet Szerbajnokság 2021.03.26. 

A II. o. Csapatbajnokságokra 2021.02.21. 

A Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságra 2021.09.03. 

A további Egyéni Országos Bajnokságokra (ifi – kadet I. o.) 2021.09.03. 

Serdülő Kezdő – Haladó OB 2021.10.16. 

A Serdülő és Gyermek Csapatbajnokságokra 2021.03.13. 

Jelentkezés fiú Gyermek CSB. 3- 4. ford. 2021.04.18. 

 

 
b. A nevezések beérkezésekor a szövetség számlát küld, és ennek alapján kell a nevezési díjakat 

átutalni (készpénzes vagy csekken történő befizetési igényt külön jelölni kell a nevezési lapon!). 
Átutaláskor a számla sorszámát fel kell tüntetni! 

 
c. A nevezési díj összege 

 

 CSB 
(csapatonként) 

Egyéni bajn. 
(egyénenként) 

Szerbajnokság 
(szerenként) 

Felnőtt 63.000 6500 2000 

Ifjúsági I.o. és kadet I.o. 44.000 4000 1000 

Felnőtt II. o 10.000 1125  
Ifjúsági II. o. 6000 1000  
Serdülő II.o. és kadet II.o. 6000   

Serdülő kezdő-haladó és Gyermek 6000              1000  

Késedelmes nevezés esetén a nevezési díjon felüli mulasztási díj: 

 
- csapat esetében: 37 500.- Ft 
- egyéni versenyzőnél: 12 500.- Ft 

 
Késedelmes befizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. 

 
d. A nevezési díjak a Budapest – Vidék bajnokságok nevezési díjait is magukban foglalják. 

 
e. A csapaton kívül induló egyéni versenyzőket a csapatbajnoki versenyeken legkésőbb a 

verseny kezdete előtt 30 perccel kell bejelenteni, akik után fordulónként 625.- Ft nevezési díjat 
kell fizetni, a kiküldött számla alapján. 

 

f. Gyermek I.o. csapatbajnokság 2. fordulójára a fent megadott határidőig nevezhető olyan csapat, 
amely az első fordulóra nem volt nevezve, a nevezési díj megfizetésével



 

 

VERSENYNAPTÁR Női-férfi torna 2021. első félév 

 Világversenyek Nk-i versenyek Hazai versenyek 
Hazai egyéb 

verseny 
Hely/Rendező Korosztály 

       

feb.25-28. 
Individual Apparatus 

World Cup 
   Cottbus/GER Női-Ffi felnőtt 

márc. 4-7. World Cup    Baku/AZE felnőtt 

márc. 10-13.. World Cup    Doha/QAT felnőtt 

márc. 6.   Női Feln -ifi – serd. II. o. CSB 1.f.  TCS Női-felnőtt/up 

márc.7.   Férfi feln-ifi-kadet II.o.CSB.1.  TCS Ffi felnőtt/up 

márc.20-21  
 ENBW DTB-Pokal –
All-Around World 

Cup 
  Stuttgart/GER .Női-Férfi feln. 

márc.20-21.  Matolay E. nk-i  Női Szuper CSB 1.f.  TCS  felnőtt/up 

márc.26   Férfi Szuper..CSB. 1.f.  TCS Ffi feln -  up 

márc.27-.28.    
Diákolimpia 

Országos döntő 
„B”kategória 

 leány-fiú up 

márc. 27-28.   
Női Feln - ifi és  - Férfi Felnőtt 

Szerbajnokság 
 TCS Női - Ffi-felnőtt 

ápr 3   
Fiú Serdülő kezdő-haladó CSB.1.f. 

Fiú Gyermek haladó CSB.1.f. 
 TCS fiú up 

ápr 4   Fiú gyermek kezdő CSB.1.f.  TCS fiú up 

ápr.10.   
Leány Gyermek kezdő-haladó, 

serd.I.o. CSB.1.f 
 TCS Leány up. 

ápr. 17.   Fiú Ifi-kadet CSB.1.f.  TCS fiú up 

ápr. 18.   Fiú Ifi, Kadet Szerbajnokság  TCS fiú UP 

ápr.17-18.    
Diákolimpia 

Országos döntő 
„A”kategória 

 Leány-fiú up. 

ápr.21-25 Európa-bajnokság    Basel/SUI női-férfi feln 

ápr.24.   
Fiú Serdülő kezdő-haladó CSB.2.f. 

Fiú Gyermek haladó CSB.2.f. 
 TCS fiú up 

ápr.25.   Fiú gyermek kezdő CSB.2.f.  TCS fiú up 

máj.1.   
Leány Gyermek kezdő-haladó, 

serd.I.o. CSB.2.f 
 TCS Leány up. 

máj.2.   Matsz - Zsebibaba CSB.1.f.Bp-V  TCS leány up. 

máj. 8.   
Fiú Serdülő kezdő-haladó CSB.3.f. 

Fiú Gyermek haladó CSB.3.f. 
 TCS fiú up 

máj.9.   Fiú gyermek kezdő CSB.3.f.  TCS fiú up 

máj.22-23  BUDAPEST KUPA .  TCS fiú UP  

máj.27-30. Wd. Challenge Cup    Varna/BUL Női-Férfi feln. 

máj.29.   
Leány Ifi CSB.1.f.és ifi--Serdülő 

egyéni bajnokság 
 TCS Leány up 

máj.30.   Leány Ifi szerenkénti OB  TCS Leány up 

       



 

 

 

VERSENYNAPTÁR Női-férfi torna 2021. második félév 

 Világversenyek Nk-i versenyek Hazai versenyek 
Hazai egyéb 

verseny 
Hely/Rendező Korosztály 

jún. 3-6. Wd. Challenge Cup    Cairo/EGY Női-Férfi feln. 

jún. 13..   Akrobatikus Torna Magyar Bajnokság  TCS Női-férfi feln. 

jún. 10-13. Wd. Challenge Cup    Osijek/CRO Női-Férfi feln. 

júl.23. aug.8. 32.Olimpiai Játékok    Tokyo/JPN Női-Ffi felnőtt 

aug.9-19.  UEG edzőképzés   Kuortane/FIN leány up. 

aug.20-30.  UEG edzőképzés   Thessaloniki/GRE fiú up. 

aug. 28-29.  
4.AKRO-Budapest 

Kupa 
  Nemzeti/TCS Női-Férfi feln-up 

szept. 2 -5. Wd. Challenge Cup    Koper/SLO Női-Férfi feln. 

szept.10-12.  GYM-Festival   Trnava/SVK Leány UP 

szept.9-12. Wd. Challenge Cup    Mersin/TUR Női-Férfi feln. 

szept.17-20.  RomGym Trophy   Bukarest/ROU Női-Férfi feln. 

szept.23-26.  HUN GP   Szombathely/HUN Női-férfi feln. 

szept.25-26.  Juniors Trophy   Cottbus/GER fiú up 

okt.1-3.   Női -Férfi felnőtt OB  TCS Férfi felnőtt 

okt.1 -3.   Ifi , Kadet OB  TCS Fiú up 

okt.9.   Leány ifi CSB.2.f.  TCS Leány UP 

okt.10.   
Férfi Felnőtt-ifi II.o. és serdülő-kadet 

II.o. CSB.2.f. 
 TCS Ffi-felnőtt/up 

okt.16.   Női Felnőtt-ifi – serdülő II.o. CSB.2.f.  TCS Női felnőtt/up 

okt.16-23. GYMNASIADE    Jinjiang / CHN Leány-fiú up 

okt.18 – 24. 50.Világbajnokság    Kitakyushu/JPN Női-Ffi felnőtt 

okt.23.   
Fiú Serdülő kezdő-haladó CSB.4.f. 

Fiú Gyermek haladó CSB.4.f. 
 TCS fiú up 

okt 24.   Fiú gyermek kezdő CSB.4.f.  TCS fiú up 

okt.30.   
Leány Gyermek kezdő-haladó, 

serd.I.o. CSB.3.f 
 TCS Leány up. 

nov.6.   Ifi-kadet CSB.2.f.   fiú up 

nov.6.   Serdülő kezdő - haladó szab vál. OB.  TCS fiú up 

nov. 11.   Férfi Szuper CSB.2. f.  TCS fiú up 

nov.13.   
Leány Gyermek kezdő-haladó, 

serd.I.o. CSB.4.f 
 TCS Leány up. 

nov.14..   Matsz - Zsebibaba CSB.2.f.  TCS leány up. 

nov.?  ORV   Liberec/CZE leány-fiú up 

nov.19-21.   
Női – Férfi Mesterfokú, fiú Kismester 

bajn. és CSB.2.f. 
 Győr Női-Ffi feln – up. 

nov.25-28.  Future Cup   Linz/AUT fiú up 

nov.26.    Fiú felmérő ?  

dec.4-5.    Fiú UP felmérő ?  

       

       

       

       



 

III. VERSENYSZÁMOK ÉS GYAKORLATANYAG: 
 

 III. 1. GYERMEK KEZDŐ - HALADÓ és a SERDÜLŐ KEZDŐ - HALADÓ BUDAPEST – VIDÉK, 
 ORSZÁGOS CSAPAT ÉS EGYÉNI BAJNOKSÁGA 

 

1.  A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

- A férfi tornasport népszerűsítése, tömegbázisának és minőségi színvonalának emelése, különös tekintettel 
az utánpótlásra. 
- Tehetségkutatás, ismerkedés a versenytornával. 
- Az utánpótlás és a középmezőny széles rétegei számára versenyalkalom biztosítása. 
- A 2021. évi bajnoki címek és helyezések eldöntése. 
- Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. 

 
2.  A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

A verseny 2. fordulója egyben a Budapest – Vidék Bajnokság is. 

 
Gyermek Kezdő,         1. forduló:   2021. április 04. 
                                    2. forduló:    2021.  április 25. 

                  3. forduló:    2021.  május.09.. 
                         4.forduló       2021.  október 24. 

 
Gyermek Haladó          1.forduló:      2021. április 03. 

                                                                2.forduló:     2021. április 24. 
                  3.forduló:      2021.május 08. 
                  4.forduló        2020. október 23. 

 

 
Serdülő Kezdő, Haladó  1.forduló:   2021. április 03. 

.                       2.forduló:  2021. április 24. 
                    3.forduló:   2021. május.08. 
                            4.forduló     2021. október 23. 

 

                   Serdülő  Elit verseny (szab.vál. OB. ): 2021. november.06. 

 
                                   VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

                 Korcsoportok:  Gyermek Kezdő - születési év:    2012 - és később születettek  

                                          Gyermek Haladó - születési év:  2010- 2011 között születettek                                                                                  
:                                         Serdülő Kezdő - születési év      2008 - 2009 között születettek           

                                          Serdülő Haladó - születési év:    2007 - 2008 között születettek 

 
- A csapat létszáma: Gyermek Kezdőben 6 fő ebből 5 eredménye számít 

Gyermek Haladóban 6 fő ebből 5 eredménye számít 
Serdülő Kezdő 6 fő ebből 4 eredménye számít 
Serdülő Haladó 6 fő ebből 3 eredménye számít 

 
- Csapaton kívül, egyesületenként maximum 4 tornász nevezhető;; 
- Kötelező a "B" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 

 

4. GYAKORLATANYAG: 

 

- A Gyermek Kezdő, Haladó és a Serdülő Kezdő, Haladó. korcsoport mind a négy fordulójában, a 
versenykiírás mellékletében meghatározott előírt gyakorlatokat kell bemutatni. 
A Gyermek kezdő korosztályban a gimnasztikai gyakorlatokat mindenki egyénileg mutatja be, ezért ez 
a pontszám is beszámít az egyéni versenybe 



 EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

 

- A négy forduló összesített eredményei alapján, az Országos Bajnokság győztesei elnyerik a Magyar 
Köztársaság előírt tornászbajnoka címet; 
- A IV. forduló csapatversenyének eredménye alapján kihirdetésre kerül az egyéni összetett 1-12 helyezettje, 
akik éremdíjazásban részesülnek. 
- Csapatbajnokságon, amennyiben a résztvevő csapatok száma 12-nél kevesebb, az 1-6; 
amennyiben 12 vagy több, az 1-10 helyezett csapatok tagjai részesülnek éremdíjazásban. 
- A Budapest-Vidék csapatbajnokságon a II. forduló eredménye alapján az 1- 6 helyezett csapatok részesülnek 
éremdíjazásban. 
- A Budapest-Vidék bajnokság egyéni összetett eredményét az II. forduló csapatversenyének eredménye 
alapján kell kiszámítani, amennyiben a résztvevő csapatok száma 12-nél kevesebb, az 1-6; amennyiben 
12 vagy több, az 1-10 helyezett egyéni versenyzők részesülnek éremdíjazásban. 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők. 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 

 

 
5.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 

 
 

 

6.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 III. 2. Az IFJÚSÁGI - KADET I. o. KORCSOPORT ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁGA 
 

 
1.  A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A 2021. évi Ifjúsági I. o. és a Kadet I.o. Csapatbajnoki cím elnyerése. 
- A kadet és ifjúsági korcsoport versenyein részt vevő versenyzők, valamint az ifjúsági válogatott tornászok 
felkészülési állapotának ellenőrzése. 
- A felnőtt válogatott keret közvetlen utánpótlásának feltérképezése. 

 
2.  A VERSENY IDŐPONTJA: 

 
                                                                      1.   forduló :  2021.április. 17.  

  2.   forduló :  2020.november.06.  

1.  VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 
 

Korcsoportok: Kadet I. o.: - születési év: 2005 - 2006 között születettek 
Ifjúsági I. o.: - születési év: 2003 – 2004 között 
születettek 

 
A csapat létszáma 6 fő, melyben Kadet I. osztályból 3 fő versenyezhet, ebből 2 

eredménye számít  
  Ifjúsági I. osztályból 3 fő versenyezhet, ebből 2 

eredménye számít 
 

 
Csapaton kívül, egyesületenként maximum 4 tornász nevezhető  
- Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 

 

 
2. GYAKORLATANYAG: 

 
- Kadet I. o-ban és Ifjúsági I. o-ban is a részt vevő ifjúsági és kadet-versenyzők szabadon választott 

gyakorlatokat mutatnak be, a versenykiírás mellékletében leírt saját korosztályos követelményeknek 
megfelelően. 

 
3.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Az Ifjúsági - Kadet I. o. győztese elnyeri a Magyar Köztársaság tornász csapat bajnoki címet; 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők. 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
 

4. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 
 
 
 

5.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terhel



 
 

 III. 3. FELNŐTT I. o. ORSZÁGOS SZUPER CSAPATBAJNOKSÁG 

 
1.  A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A férfi tornasport népszerűsítése, és minőségi színvonalának emelése, 
- A 2021. év bajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése. 
- Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. 
- Az egyesületek felnőtt korosztályú versenyzői bázisának megőrzése; 
- A tehetséges versenyzők fejlődésének nyomon követése, a válogatott keret kialakítása, felkészültségi 
állapotának ellenőrzése. 

 
2.  A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

1. forduló: 2021. március.26. 
2. forduló: 2021.november. 11. 

 
3.  VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 
  A csapat létszáma 6 fő: Kadet I. o. 2 fő ebből 1 fő eredménye számít  
      Ifjúsági I. o. 2 fő ebből 1 fő eredménye számít 
      Felnőtt I. o. 2 fő ebből 1 fő eredménye számít 

 

Korcsoport: Felnőtt:  2002. és idősebbek 

  Ifjúsági:  2003 – 2004 között születettek 

Kadet:  2005– 2006 között születettek   
 

- Részt vehet minden tagegyesület csapata; 
- A csapat létszáma 6 fő, ebből szerenként 6 fő versenyezhet, és a 3 pontszám adja a csapat adott szeren 
elért eredményét; 
- A csapatban minimum 1 felnőtt versenyzőnek szerepelnie kell (2002 vagy idősebb); 
- A csapatban az ifjúsági korosztály 2003-s születésű, a Kadet korosztály 2005-ös születésű, illetve a Serdülő 

korosztály 2007 –es születésű versenyzők felversenyeztetése engedélyezett; 
- Külföldi versenyző szerepeltetése a jelen kiírás „I. Bajnokság résztvevői „g”. és” h.” 
pontjaiban meghatározottak szerint. 

- Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 
 
GYAKORLATANYAG: 

 

- Az egyesületi csapatversenyen résztvevők szabadon választott gyakorlatokat mutatnak be, 
a FIG (I. számú verseny) követelményeinek megfelelően. Minden korosztályban a 
mellékletben előírt saját korosztályának megfelelő követelmények szerint kell bemutatni a 
gyakorlatokat. 

 

4.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 
 

- Az Országos Bajnokság győztesei elnyerik a Magyar Köztársaság Szuper csapatbajnoki címet; 
- A csapatbajnokság végeredménye a két forduló összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre; 
- Csapatbajnokságon, amennyiben a résztvevő csapatok száma 12-nél kevesebb, az 1-3, 
amennyiben 12 vagy több, az 1-6 helyezett csapatok tagjai részesülnek éremdíjazásban. 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett az érmeket a FIG szabályok alapján kapják a résztvevők. 
-A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 

 
5.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 

 

6. KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli; 



 
 III. 4. SERDÜLŐ II. o. és KADET II. o. KORCSOPORT BUDAPEST – VIDÉK, ORSZÁGOS CSAPAT ÉS 

 EGYÉNI BAJNOKSÁGA 

 
 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A férfi tornasport népszerűsítése, tömegbázisának és minőségi színvonalának emelése, különös tekintettel 
az utánpótlásra. 
- Tehetségkutatás, ismerkedés a versenytornával. 
- Az utánpótlás és a középmezőny széles rétegei számára versenyalkalom biztosítása. 
- A 2021. évi bajnoki címek és helyezések eldöntése. 
- Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. 

 
2. A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

A verseny 1. fordulója egyben a Budapest – Vidék Bajnokság is. 
 

Serdülő II. o. és Kadet II. o. 1. forduló : 2021. március.07. 
                               2.forduló : 2021. október. 10. 

 
 3. VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

Korcsoportok: Serdülő  II. o. : - születési év: 2009-2010-2011 
Kadet II. o. : - születési év:2007-2008 

 
- A csapat létszáma: Serdülő II. o-ban: 4 fő, ebből 3 eredmény számít 

Kadet II. o-ban: 3 fő, ebből 2 eredmény számít 
 

- Részt vehet minden tagegyesület. 
- Kötelező a "B" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 

 
 4. GYAKORLATANYAG 

 

- A Serdülő II. o-ban és a Kadet II. o. - ban is korcsoportok mindkét fordulójában, a versenykiírás mellékletében 
meghatározott előírt gyakorlatokat kell bemutatni. 

 
6.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS 

 

- A két forduló összesített eredményei alapján az Országos Bajnokság győztesei elnyerik a Magyar 
Köztársaság tornászbajnoka címet; 
- A II. forduló csapatversenyének eredménye alapján kihirdetésre kerül az egyéni összetett 1-12. helyezettje, 
akik éremdíjazásban részesülnek. 
- Csapatbajnokságon, amennyiben a résztvevő csapatok száma 12-nél kevesebb, az 1-6; 
amennyiben 12 vagy több, az 1-10 helyezett csapatok tagjai részesülnek éremdíjazásban. 
- A Budapest-Vidék csapatbajnokságon az I. forduló eredménye alapján az 1-3 helyezett csapatok 
részesülnek éremdíjazásban. 
- A Budapest-Vidék bajnokság egyéni összetett eredményét az I. forduló csapatversenyének eredménye 
alapján kell kiszámítani, és az 1-6 helyezettek részesülnek éremdíjazásban. 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 

6. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 
 

7.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli. 

 



 

 III. 5. FELNŐTT II. O. ÉS IFJÚSÁGI II. O. BUDAPEST – VIDÉK ÉS ORSZÁGOS CSAPAT ÉS EGYÉNI 
 BAJNOKSÁG 

 
1.  A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A férfi tornasport népszerűsítése, tömegbázisának és minőségi színvonalának emelése, 
- A középmezőny széles rétegei számára versenyalkalom biztosítása, a korosztály 
versenyzői bázisának megőrzése. 
- A 2021. évi bajnoki címek és helyezések eldöntése. 
- Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. 

 
2. A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

A verseny 1. fordulója egyben a Budapest – Vidék Bajnokság is. 
 

Felnőtt II. o. és Ifjúsági II. o     1. forduló : 2021. március.07. 
                               2.forduló : 2021. október. 10. 

 
 VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

- részt vehet minden tagegyesület és sportiskola csapata; 
- korcsoportok:  Ifjúsági II.o. születési év: 2003-2006 

Felnőtt II.o. születési év: 2002. és idősebbek 
 
 

A csapat létszáma: Ifjúsági II.o.-ban: 3 fő, ebből 2 eredmény számít 
Felnőtt  II.o.-ban: 5 fő, ebből 3 eredmény számít 

 
- egyéni bajnokságon a benevezett versenyzők 
- felnőtt II. o.-ban 2001. után születettek a versenyen nem vehetnek részt; 

felnőtt II.o-ban kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 
- ifjúsági II.o.-ban „B” versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása szükséges 

 

3. GYAKORLATANYAG: 
 

- Felnőtt II. o. és Ifjúsági II. o. korcsoportban, csapatban hat szeren előírt gyakorlatokat kell bemutatni, a 
versenykiírás mellékletében meghatározottaknak megfelelően. 
- Az Egyéni bajnokság eredményeit a csapatbajnokság eredményei alapján hirdetjük ki. 

 
4.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Az Országos Bajnokság győztesei elnyerik a Magyar Köztársaság tornászbajnoka címet; 
- A csapatbajnokság végeredménye mindkét korcsoportban a két forduló összesített eredménye alapján kerül 
kihirdetésre; 
- Csapatbajnokságon, amennyiben a résztvevő csapatok száma 12-nél kevesebb, az 1-3, amennyiben 12 
vagy több, az 1-6 helyezett csapatok tagjai részesülnek éremdíjazásban. 
Egyéni bajnokság eredményeit a csapatbajnokság eredményei alapján hirdetjük ki. 
- Az összetett egyéni bajnokság (1-6 helyezett) érem díjazásban részesül. 
- A Budapest-Vidék bajnokságon az 1-3 helyezett csapatok tagjai, az egyéni összetett verseny 1-6 helyezettjei 
részesülnek éremdíjazásban. 

 

- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
5.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 

 
 

6.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli. 



 
 
 

 
 III. 6. FELNŐTT ORSZÁGOS EGYÉNI BAJNOKSÁG 

 
 
 

1.  A BAJNOKSÁG CÉLJA: 
 

- 2021. évi a „Magyar Köztársaság Bajnoka” cím kihirdetése felnőtt korosztályban, egyéni összetettben és 

                   szerenként.                   
- A válogatott versenyzők felkészülési állapotának ellenőrzése. 
- A 2021. év felnőtt válogatott keretének tervezése, meghatározása. 

 
2.  A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

Összetett: 2021. október. 01  
Szerenkénti: 2021. október. 02-03     
                      
 VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

- Részt vehet minden tagegyesület által benevezett versenyző; 
- A versenyben csak 2002 vagy korábban született tornászok vehetnek részt; 
- A szerenkénti döntőbe az egyéni összetett versenyről lehet bekerülni; 

    - Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 
 

3. GYAKORLATANYAG: 
 

- A verseny résztvevői minden szeren, szabadon választott gyakorlatokat mutatnak be, a FIG I. és III. számú 
verseny követelményeinek megfelelően. 

 
4.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Egyéni összetett: 1-6. helyezett éremdíjazásban részesül. 
- Szerenkénti döntők: 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül. 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett az érmeket a magasabb „E” pontszám alapján kapják a 
résztvevők. 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
5.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 

 

 
6.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a 
résztvevő egyesületet terheli



 

 III. 7. IFJÚSÁGI - KADET ORSZÁGOS EGYÉNI BAJNOKSÁG 
 
 
 

 
 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A 2021 évi, a „Magyar Köztársaság Bajnoka” cím kihirdetése; 
- A szerspecialistaként számon tartott versenyzők felkészülési állapotának ellenőrzése, 
a nemzetközi színvonal figyelembe vételével. 

 

 
2.A VERSENY IDŐPONTJA: 
 

   Összetett: 2021. október. 01. 
Szerenkénti: 2020. október. 02-03 

 

 VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 
 

- Részt vehet minden tagegyesület által benevezett versenyző; 
Kadet I. o. : - születési év: 2005 - 2006 között születettek 
Ifjúsági I. o. : - születési év: 2003 - 2004 között születettek 

- Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 
 

 
3.GYAKORLATANYAG: 

 

- Minden szeren szabadon választott gyakorlatot kell bemutatni, a Versenykiírás mellékletében leírt 
követelményeknek megfelelően. 

 

 
4.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Mindkét korosztályban az egyéni összetett: 1-6. helyezett éremdíjazásban részesül. 

- Szerenkénti döntők: 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett az érmeket a magasabb „E” pontszám alapján kapják a 

résztvevők. 
- A FIG. szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
 

5.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 
 
 

 
6.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli



III. 8. ORSZÁGOS SZERBAJNOKSÁGOK 
 
 
 
 

1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 
 

- A 2021. évi, a „Magyar Köztársaság Szerbajnoka” cím kihirdetése; 
- A szerspecialistaként számon tartott versenyzők felkészülési állapotának ellenőrzése, 
a nemzetközi színvonal figyelembe vételével. 
 

 
4. A VERSENY  IDŐPONTJA: 
 

Szerbajnokságok:         felnőtt :  2021.március 27 (Talaj – Ló - Gyűrű) 
                                                   2021.március. 28  (Ugrás – Korlát – Nyújtó ) 
 
                                            Ifi:   2021.április. 18.  
                                     Kadet:   2021.április. 18. 
                                   

 
1. VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

                               Korcsoport: Felnőtt:       2002. és idősebbek 

                                                  Ifjúsági:        2003 – 2004 között születettek 

                                                    Kadet:        2005– 2006 között születettek 
 

-  Részt vehet minden tagegyesület által benevezett versenyző; 
             -  Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 

 
 

4. GYAKORLATANYAG: 
 

- Minden szeren szabadon választott gyakorlatot kell bemutatni, a Versenykiírás mellékletében leírt 
követelményeknek megfelelően. 

 
 

5. EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 
 

- Mindhárom korosztályban az 1-3. helyezett versenyző éremdíjazásban részesül 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett az érmeket a magasabb „E” pontszám alapján kapják a 
résztvevők. 
- A FIG. szabályoknak megfelelően óvás  nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
 

6. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:   (díj: lásd Általános Rendelkezések) 
 
 
 

7. KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.  9. MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG, 
 
 
 

 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 
 

- A 2021. évi „Magyar Köztársaság Mesterfokú Bajnoka” cím kihirdetése egyéni összetettben és szerenként; 
- A legjobb felnőtt és utánpótlás tornászok felkészülési állapotának felmérése, egységes követelményrendszer 
alapján. 

 
1. A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

Összetett: 2021.november 19. 
Szerenkénti: 2021 november 20  (Talaj – Ló - Gyűrű)  
                         2021 november 21.  (Ugrás – Korlát - Nyújtó) 

 

 
3.  VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

- A verseny résztvevői: 12 fő versenyző a férfi szakág jóváhagyásával. 

- A versenyen indulhat a felnőtt Magyar Bajnokság 1-6 helyezettje, és az ifjúsági Magyar 
Bajnokság 1-3 helyezettje. 

- 3 versenyző a férfi szakág vezetésének a meghívása alapján kerül be a versenyre. 

 
- Ifjúsági: - születési év:         2003 - 2004 
- Felnőtt: - születési év: 2002 és idősebbek 

4. GYAKORLATANYAG: 
 

- a verseny résztvevői minden szeren szabadon választott gyakorlatokat mutatnak be, a 
FIG (I. és III. számú verseny) követelményeinek megfelelően. 

 
5.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Egyéni összetett: 1. helyezett serleg, 1-6. helyezett éremdíjazásban részesül 
- Szerenkénti döntők: 1. helyezett serleg, 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett az érmeket a magasabb „E” pontszám alapján kapják a 
résztvevők. 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 

 
6.  NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 

 

Nincs, mert a fejezet 3. pontja szerint ez a verseny meghívásos. 
 

 
7.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terhe



 
 
 
 

III.10. KISMESTER BAJNOKSÁG 
 

 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 

 

- A 2021. évi „Magyar Köztársaság Utánpótlás „Kismester Bajnoka” cím kihirdetése egyéni összetettben 
és szerenként is. 
- Az utánpótlás korosztályokban a tornászok felkészülési állapotának felmérése, egységes 
követelményrendszer alapján. 

 
2.  A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

Összetett: 2021.november.19    Gyermek kezdő 
Gyermek haladó          
Serdülő kezdő 
Serdülő haladó - kadet 

Szerenkénti: 2021.november. 20.   Serdülő haladó - kadet (Talaj – Ló - Gyűrű) 
2021.november. 21.   Serdülő haladó - kadet (Ugrás – Korlát – 
Nyújtó ) 

 
3.  VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 

 

              - A verseny résztvevői: 
- Gyermek kezdő korosztályban az OB első 22 helyezettje kerül be, jelölés további 

két fő kerül be. 
- Gyermek haladó korosztályban az OB első 11 helyezettje kerül be, jelöléssel 

további 1 fő kerül be. 
- Serdülő kezdő korosztályban az OB első 11 helyezettje kerül be, jelöléssel további 

1 fő kerül be. 
- Serdülő haladó és a kadet I.o. korosztály első 7-7 helyezettje kerül be, jelöléssel 

további 1-1- fő kerül be. 

 
- Korcsoportok: Gyermek Kezdő - születési év: 2012 - és később születettek 
 Gyermek Haladó - születési év: 2010 - 2011 között születettek  
 Serdülő Kezdő - születési év: 2008 - 2009 között születettek  
 Serdülő Haladó - születési év: 2007 - 2008 között születettek  
 Kadet I. o.: - születési év: 2005 - 2006 között születettek 

 
3. GYAKORLATANYAG: 

 

- A Gyermek Kezdő, Haladó és a Serdülő Kezdő, korcsoportok versenyeiben , a versenykiírás mellékletében 
meghatározott előírt gyakorlatokat kell bemutatni. 
A Gyermek kezdő korosztályban a gimnasztikai gyakorlatokat mindenki egyénileg mutatja be, ezért ez 
a pontszám is beszámít az egyéni versenybe. 
- A serdülő haladó és a kadet korosztály közös versenyében a versenyzők a versenykiírás mellékletében leírt 

kadet korosztályos követelményeknek megfelelő szabadon választott gyakorlatokat mutatnak be. 

 
6.  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 

 

- Egyéni összetett: 1. helyezett serleg, 1-6. helyezett éremdíjazásban részesül 
- Szerenkénti döntők: 1. helyezett serleg, 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül 
- Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők 
- A FIG szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
7. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 

Nincs, mert a fejezet 3. pontja szerint ez a verseny meghívásos és a korosztályos OB-n elért 
helyezések alapján lehet bekerülni. 

 
8. KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

- Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő 
egyesületet terheli. 



 

 
III.11 .SERDÜLŐ KEZDŐ ÉS HALADÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG/ ELIT / 

 
 
1. A BAJNOKSÁG CÉLJA: 
 

- A 2021. évi, a „Magyar Köztársaság Bajnoka” cím kihirdetése; 

-  A serdülő haladó korosztály versenyzőinek lehetőség biztosítása szabadon választott versenyen történő 
induláshoz. 

 

 
 2. A VERSENY IDŐPONTJA: 

 

 Serdülő  Országos Elit bajnokság: 2021.november 06. 
 

 

3. VERSENYZŐK ÉS VERSENYFELTÉTELEK: 
 

 Részt vehet minden tagegyesület által benevezett versenyző; 
Korosztály:  Serdülő kezdő 2008 – 2007 között született versenyzők 

 Kötelező az "A" versenyigazolás, valamint az érvényes orvosi engedély bemutatása. 
 

 
4. GYAKORLATANYAG: 
 

 Minden szeren, szabadon választott gyakorlatot kell bemutatni, a Versenykiírás mellékletében a Kadet I. o.–
ban leírt követelményeknek megfelelően. 

 

 
5. EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS: 
 

 A versenyben elért szabadonválasztott gyakorlatok pontszámai alapján egyéni összetett eredményeit hirdetjük ki.  

 Holtverseny esetén a helyezés azonossága mellett azonos érmeket kapnak a résztvevők. 
 A FIG. szabályoknak megfelelően óvás nyújtható be a versenybíróság elnökéhez. 

 
6. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: (díj: lásd Általános Rendelkezések) 
 
 
7.  KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 
Valamennyi verseny rendezési költsége a versenyt rendező szervezetet, a részvételi költsége a résztvevő egyesületet 
terheli 
 
  



 
 
 

IV. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 
 

1. A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon sportolóra, aki versenyszerűen kíván a torna sportágban 
Magyarországon tevékenykedni. 

2. A Szövetség, vagy szervezeti egysége (területi szövetség), vagy tagszervezete által rendezett versenyein 
csak az e szabályzat alapján nyilvántartásba vett sportoló vehet részt, kivéve, ha a versenykiírás másként 
nem rendelkezik. 

 

 
V. ÓVÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
 
 

„Panaszt tehet, vagy óvással élhet az a sportszervezet, csapat, továbbá a versenybíróság tagjai, ha úgy vélik, 
hogy a verseny lebonyolítása, levezetése során a versenyszabályt vagy versenyszabályokat megsértették. Az 
óvási szabályokat a MATSZ versenyszabályzata illetve a szakági versenykiírások tartalmazzák, összhangban a 
Nemzetközi Torna Szövetség Technikai Szabályzatával.”/MATSZ Versenyszabályzat 30.§/ 
Az óvást írásban, vezetőedzői aláírással lehet beadni a vezetőbírónak, annak a fordulónak a befejezéséig, 
amiben az óvni kívánt gyakorlatot bemutatták. 
Az óvás díja 5.000.-Ft + ÁFA. 
Az óvást a versenybíróság elnöke bírálja el. Ha az óvás jogos volt, a díjat vissza kell fizetni. 
Fentiek alapján a pontozásra vonatkozóan óvást csak a klub/egyesület saját versenyzőjével/egységével 
kapcsolatban, a kiinduló pontszámra /SV/ adható be. 

 
Az ebben a versenykiírásban nem szereplő vitás kérdések eldöntésére a FIG szabályait kell alkalmazni. 

 
 
 

 ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
 
 
Ezt a Versenykiírást a Szövetség Elnöksége 2020…… fogadta el azzal, hogy a változtatás jogát fenntartja. 


