2019/2020. TANÉVI
RITMIKUS GIMNASZTIKA DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Ritmikus Gimnasztika Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Ritmikus Gimnasztika
Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja







A ritmikus gimnasztika népszerűsítése az iskolák körében
Az utánpótlás bázisának szélesítése a legügyesebb tanulók bevonásával.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviselhessék iskolájukat
diákversenyeken.
Kategóriánként és korcsoportonként a tanév „Magyarország Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia® Bajnoka” és a
„Magyarország Csoportos Gimnasztika Diákolimpia® Bajnoka, valamint a további helyezések eldöntése.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség.
3. A verseny helyszíne, időpontja:
Szervező:
Helyszín:
Időpont:
Elérhetőség:

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség
Győr
2020. március 16-22.
rgfed@tornasport.hu, 30/330-73-78

4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. az alábbi
kiegészítéssel:
- 0. korcsoport: 2013 évben születettek,
- I. korcsoport: 2011-2012 évben születettek,
- II. korcsoport: 2009-2010 évben születettek,
- III. korcsoport: 2007-2008 évben születettek,
- IV. korcsoport: 2005-2006 évben születettek,
- V. korcsoport: 2003-2004 évben születettek,
- VI. korcsoport: 2000-2002 évben születetek.
Felversenyzés
Egyéni verseny esetén minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Csoportos gimnasztika esetén a csapat minimum 1 tagja tartozzon az adott korcsoporthoz, a csapat többi tagja bármely
alacsonyabb korcsoportból felversenyeztethető.

Korlátozás
Egyéni versenyben kizárólag a Magyar Torna Szövetség által kiállított versenyengedéllyel rendelkezők indulhatnak.
Egy tanuló kizárólag egy osztályban/szinten és egy korcsoport versenyében vehet részt.
Egyéni versenyen
-

I. osztály: az a versenyző, aki a 2019-2020. évben Versenysport Kategóriás (a továbbiakban: VSK) MATSZ
versenyengedéllyel rendelkezik.
II. osztály: az a versenyző, aki a 2019-2020. évben MATSZ VSK versenyengedéllyel rendelkezik és II. vagy III.
osztályú „A” kategóriás MRGSZ versenyeken nevezett, és aki a 2019-as évben I. osztályban nem volt az
Országos Bajnokság 1-10. helyezettjei között.
III. osztály: az a versenyző, aki a 2019-2020. évben Versenysport Kategóriában vagy Szabadidő Sport
Kategóriában (a továbbiakban SZSK) MATSZ versenyengedéllyel rendelkezik, és III. osztályú „A” kategóriás vagy
SZSK I. szintű MRGSZ versenyeken nevezett, és aki a 2019-as évben II. osztályban nem volt az Országos
Bajnokság 1-10. helyezettjei között.

Csoportos Gimnasztika verseny
-

Csoportos gimnasztika 1. szint versenyein kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a 2019-2020.
évben SZSK és VSK MATSZ versenyengedéllyel rendelkeznek, és 2019-2020. évben III. osztályú vagy SZSK 1.
szintű MGRSZ versenyeken nevezett.
Csoportos gimnasztika 2. szint versenyében kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a 2019-2020.
évben nem rendelkeznek MATSZ versenyengedéllyel vagy SzSK MATSZ versenyengedéllyel rendelkezik de,
2019-2020. évben SzSK 2. szintű MRGSZ versenyeken nevezett

Egy csapaton belül az összes csapattagnak azonos intézménnyel kell tanulói jogviszonyban állnia.
Résztvevők
A határidőig nevezett és a nevezési díjat befizető egyéni versenyzők, valamint csapatok.
5. Versenyszámok
Egyéni verseny: 0. korcsoportba tartozó leányversenyzők osztályba sorolás nélküli, az I., II., III., IV., V., VI., korcsoportba
tartozó leányversenyzők I., II. és III. osztályú szerenkénti versenye az alábbi versenyszámokkal:
-

0. korcsoport: csak szabad gyakorlat;

-

I. korcsoport: szabad, kötél, karika, labda (minimum 1, maximum 2) gyakorlat,

-

II. korcsoport: szabad, kötél, karika, labda, buzogány (min. 1, max.3) gyakorlat,

-

III. korcsoport: kötél, karika, labda, buzogány, szalag (min 2, max. 3) gyakorlat,

-

IV. korcsoport: kötél, karika, labda, buzogány, szalag (min 2, max. 3) gyakorlat,

-

V. korcsoport: kötél, karika, labda, buzogány, szalag (min 2, max. 3) gyakorlat,

-

VI. korcsoport: kötél, karika, labda, buzogány, szalag (min2, max.3) gyakorlat.

Csapatverseny: az 1. és 2. szintű Csoportos Gimnasztika verseny az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó
leányversenyzők részére előírt gyakorlattal.
Az előírt gyakorlatok megtalálhatóak az MRGSZ honlap a „Médiatár”-ban (http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika/gyakorlatok).
6. Versenyek lebonyolítása
A 2019/2020. tanévben a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség döntése értelmében egyfordulós verseny keretében történik
a versenyzés. Kizárólag Országos Döntő kerül megrendezésre.

7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja” szerint elektronikusan kell
nevezni.

Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. Nevezéskor szükséges megadni, azt,
hogy az egyéni versenyző melyik osztályban, csoportos gimnasztika esetében melyik szinten kíván indulni.
Nevezési határidő: 2020. január 20.
Nevezési díj befizetési határidő: 2020. február 14.
A nevezési díj befizetése átutalással történik az MRGSZ által kiállított számla alapján. A nevezési díj befizetésének
elmulasztása a versenyből való kizárást vonja maga után.
A számlázási adatokat nevezéskor szükséges feltölteni a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési
rendszerbe.
Kérjük, hogy a nevezési lapot az rgfed@tornasport.hu e-mail címre a nevezés követően megküldeni.
Határidő után beérkezett nevezéseket nem fogad el az MDSZ elektronikus rendszere.
A nevezési díj:
Egyéni verseny versenyszámonként: 2.500 Ft/fő
Csapatverseny csapatonként: 5.000 Ft/csapat
A Diákolimpián nincs lehetőség pótnevezésre.
Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen „7.
Nevezés” pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –,
az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül – a versenyző(k) részére felvételi többletpont
igazolás nem kerül kiállításra.
8. Költségek
A Diákolimpia rendezés és díjazásait a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség biztosítja.
Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolások
Az MDSZ 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint (diákigazolvány, kinyomtatott
intézményvezető által aláírással, pecséttel ellátott nevezési lap).
Egyéni versenyzők esetén a MATSZ által kiállított versenyengedély-kártya bemutatása kötelező.
10. Díjazás
-

Egyéni versenyen versenyszámonként az 1-3. helyezett érem díjazásában, 1-8. helyezett oklevéldíjazásban részesül.
Csoportos gimnasztika verseny során az 1-3. helyezett érem, az 1-8. helyezett csapat oklevéldíjazásban részesül.

11. Sportági rendelkezések:
Csoportos gimnasztika: A gyakorlatok térformái a létszám függvényében módosíthatóak.


Felszerelés: a csapattagok számára kötelező az egységes tornadressz viselése.



Zene: A csoportos gimnasztika versenyen a zenéről a rendező, egyéni verseny esetén a versenyző gondoskodik.



Csapatlétszám: egy csapat minimum 4, maximum 6 fős lehet, amin felül még 1 tartalék nevezhető.



A csapat összeállításán és a csapattagok létszámán lehet módosítani kizárólag a csoportos gimnasztikában érvényes
nevezéssel rendelkező versenyzők közül választva. A változásokról a verseny rendezőjét e-mailben kell értesíteni

legkésőbb 10 munkanappal a verseny előtt. 10 munkanapon belül kizárólag orvosi igazolással lehet módosítani a csapat
összeállításán. Ebben az esetben is kizárólag a csoportos gimnasztikában érvényes nevezéssel rendelkezőkkel
módosítható a csapatösszeállítás, és a rendezőt azonnal értesíteni kell a változtatásokról e-mailben.


Pontozás:
Egyéni verseny esetén: A FIG szabályok és az MRGSZ Összesített Szabályzata szerint
Csoportos Gimnasztikában:
o Kivitel: min. 3 bíró értékeli a technikai kivitelt. Az adott pontszámok közül a legalacsonyabb és legmagasabb
kiesik, és a bent maradt pontszámok átlaga adja a kiviteli pontszámot.
o Technika: min 1. független bíró (a szervező által biztosított) előre megírt technikai lap alapján értékeli a
csoportos gimnasztika gyakorlatok technikai értékét.
o A pontozóbírók figyelik a gyakorlatban található elemek meglétét, valamint a FIG csapatra vonatkozó kiviteli
pontozásának megfelelően bírálják a gyakorlatokat.

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki a Diákolimpia® Versenyszabályzata és a Magyar
Ritmikus Gimnasztika Szövetség hatályos szabályai szerint kell eljárni.


További Információ:
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Honlap: http://matsz.hu/ritmikus_gimnasztika
Név: Tartóczki Zsuzsanna főtitkár
Tel.: 30/330-73-78
E-mail: rgfed@tornasport.hu

