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T O R N A
1. A verseny célja:
 „Diákolimpia Budapest Bajnoka” cím elnyerése
 A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében.
 Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok

részére.
 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat

diákversenyen.

2. A verseny rendezője: Budapesti Diáksport Szövetség

3. A verseny időpontja, helyszíne:
 Budapesti döntő: 2014. február 16. (vasárnap)

- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1173 Budapest, Akácvirág utca 49.)
 Országos elődöntők:

- A helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek kijelölésre.
- Az elődöntői beosztásokat lásd a kiírás végén.
- I., II. és III-IV. korcsoport:

- 1. terület: 2014. március 01.
- 2. terület: 2014. március 08.
- 3. terület: 2014. február 22.

- V-VI. korcsoport:
- 1. terület: 2014. március 22.
- 2. terület: 2014. március 23.

 Országos döntő:
2014. április 05-06.
– a helyszínről az MDSZ elnöksége 2013 októberében dönt.

4. A versenyek résztvevői:
 Az MDSz kiírásának „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint (az elmúlt évektől eltérően bárki részt

vehet, függetlenül attól, hogy igazolt versenyző, vagy sem).
 Korcsoport:

- Csapatversenyben nemenként az I. korcsoportba tartozó tanulók.
- Csapatversenyben nemenként a II. korcsoportba tartozó tanulók.
- Csapatversenyben nemenként a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
- Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
- Egyéni versenyben nemenként az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
- Egyéni versenyben nemenként a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
- Egyéni versenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
 Felversenyzés:

- Csapatversenyben minden tanuló csak saját korcsoportjában versenyezhet, kivéve az I. korcsoportos
tanulókat, akik közül egy fő felversenyezhet a II. korcsoport versenyébe.

- Csapatversenyben minden tanuló csak saját korcsoportjában versenyezhet, kivéve a II. korcsoportos
tanulókat, akik közül egy fő felversenyezhet a III-IV. korcsoport versenyébe.

- Egyéni versenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet.
 Korlátozás:

- Az az I. korcsoportos tanuló, aki a II. korcsoport versenyébe felversenyzett nem versenyezhet vissza a
saját korcsoportjába.

- Az a II. korcsoportos tanuló, aki a III-IV. korcsoport versenyébe felversenyzett nem versenyezhet
vissza a saját korcsoportjába.

- Az országos elődöntőn és az országos döntőn egy intézményből nemenként, korcsoportonként csak egy-
egy csapat indulása engedélyezett (az V-VI. korcsoportnál a kezdőknél és a haladóknál is).

 Résztvevők:
- Megyei/budapesti döntőkig bezárólag:

- Csapatbajnokság: a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
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- Országos elődöntők:
- Csapatbajnokság:

- Az I., a II., valamint a III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti bajnokságok 1-3. helyezettjei.
- Az V-VI. korcsoportban, a kezdőknél (leányoknál 3, ill. fiúknál 4 szer), a haladóknál (4, ill. 6 szer),

a megyei/budapesti bajnokságon induló valamennyi csapat részt vehet az országos elődöntőn.
- Országos döntő:

- Csapatbajnokság:
- Az I., a II., valamint a III-IV. korcsoportban az országos elődöntők:

- 1. terület: 1-5. helyezett csapatai.
- 2. terület: 1-4. helyezett csapatai.
- 3. terület: 1-4. helyezett csapatai.

- Az V-VI. korcsoportban az országos elődöntők:
- 1. terület:

- Kezdőknél az országos elődöntők 1-6. helyezett csapatai.
- Haladóknál az országos elődöntők 1-6. helyezett csapatai.

- 2. terület:
- Kezdőknél az országos elődöntők 1-6. helyezett csapatai.
- Haladóknál az országos elődöntők 1-6. helyezett csapatai.

- Egyéni verseny (csak az országos döntőn!):
- Egyéni összetett: akik a nevezési határidőig megküldték nevezésüket.
- Szerenkénti: az összetett verseny eredménye alapján, de csak azok a versenyzők kerülnek

értékelésre, akik az összetett versenyben a 7,00 pontos átlagot elérték!

5. Meghívás:
 Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
 Megyei/budapesti versenyek: azonos pontszám esetén (holtverseny) az azonos pontszámot elért csapatok

mindegyike továbbjut az országos elődöntőre.
 Országos elődöntő: azonos pontszám esetén (holtverseny) az azonos pontszámot elért csapatok

mindegyike továbbjut az országos döntőre.
 Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos

elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6. Versenyszámok, gyakorlatanyag, szerméretek:
 Összetett csapatbajnokság:

- I. korcsoportban:
- ugrás - talaj

- II. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

- III-IV. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

- V-VI. korcsoportban:
- kezdők:

- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás - korlát

- haladók:
- lányoknak: ugrás - fm.korlát - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - kápásló - gyűrű - ugrás - korlát - nyújtó

 Összetett csapatbajnokság: szerek és méreteik.

Leányok
I. kcs. II. kcs. III-IV. kcs. V-VI. kcs.

szekrény 3 rész
széltében

szekrény 3 rész
széltében

szekrény 4 rész
széltében

szekrény 5 rész
széltében

nincs 100 cm 100 cm 100 cm
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Fiúk

I. kcs. II. kcs. III-IV. kcs. V-VI. kcs.

szekrény 3 rész
hosszában

szekrény 3 rész
hosszában

szekrény 4 rész
hosszában

szekrény 5 rész
hosszában

 Egyéni verseny:
- Összetett és szerenkénti.

- I-II. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás – gerenda – talaj
- fiúknak: talaj – gyűrű – ugrás

- III-IV. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás – korlát – gerenda – talaj
- fiúknak: talaj – ló – gyűrű – ugrás – korlát – nyújtó

- V-VI. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás – korlát – gerenda – talaj
- fiúknak: talaj – ló – gyűrű – ugrás – korlát – nyújtó

 Egyéni verseny: szerek és méreteik.
Leányok

I-II. kcs. III-IV. kcs. V-VI. kcs.
Ugrószer 125 cm

(2 ugródeszkával is)
Ugrószer
125 cm

Ugrószer
125 cm

120 cm 120 cm 120 cm

Fiúk
Ugrószer
110 cm

Ugrószer
120, vagy 135 cm

Ugrószer
135 cm

7. Versenyek lebonyolítása:
 Megyei/budapesti versenyek: a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.
 Országos elődöntő: a verseny részletes forgatókönyve szerint.
 Országos döntő: a verseny részletes forgatókönyve szerint

8. Igazolás:
 Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.

9. Díjazás:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 A körzeti/kerületi versenyek díjazását az adott verseny kiírása tartalmazza.
 A megyei/budapesti döntőn a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.
 Országos elődöntő:

- Összetett csapatbajnokság: az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevél-díjazásban részesül.
 Országos döntő:

- Összetett csapatbajnokság: az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevél-díjazásban részesül.
- Egyéni verseny:

- Az összetett verseny 1-6. helyezettje éremdíjazásban részesül
- A szerenkénti verseny 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül.

10. Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint.
 2014. január 17. péntek 12 óráig.
 Nevezés az országos elődöntőre:

- Csapatbajnokság: a budapesti döntő jogosultsága alapján a csapatokat a Budapesti Diáksport Szövetség
juttatja tovább.

 Nevezés az országos döntőre:
- Csapatbajnokság: az elődöntők jogosultsága alapján a csapatokat az MDSZ OK juttatja tovább.
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- Egyéni összetett verseny: csak az országos döntőn kerül megrendezésre. Az elektronikus nevezést az
MDSZ OK kezeli.

- Nevezési határidő az egyéni összetett versenyre: 2014. március 03-ig (hétfő), 12.00 óra.
 A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

11. Költségek:
 Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint.
 Az adott verseny költségei a verseny részletes forgatókönyvében meghatározottak szerint.

12. Sportági rendelkezések:
 Összetett csapatbajnokság:

- A csapat létszáma 6 fő, melyből szerenként az 5 legjobb pontszám adja a csapat eredményét.
- A csapatbajnokságon a „B” kategória előírt gyakorlatát kell bemutatni minden szeren (a kiadvány

megtekinthető, letölthető az MDSZ honlapján.)
 Egyéni verseny:

- Mindkét nemre vonatkozóan(!):
- A szerenkénti bajnokságot az összetett verseny eredménye alapján számítjuk ki, de csak azokat a

versenyzőket értékeljük, akik az összetett versenyben a 7,00 pontos átlagot elérték!
- A gyakorlatok olyan elemeket is tartalmazhatnak, melyek nincsenek a FIG kódban. Ezek érték nélküli

elemek, melyek az elemszám követelményét teljesíthetik, de „jutalompontot” nem kapnak. Jelölésük:
Z (zéró) – 0,0 pont.

- Az egyéni verseny gyakorlatanyaga megtekinthető, letölthető az MDSZ honlapján.
 Az V-VI. korcsoportban a kezdők versenyében (3, ill. 4 szeren) kis létszámú nevezés esetén, a verseny

nem kerül megrendezésre!
 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános

szabályai” és a hatályos MATSZ szabályai érvényesek.
 Az országos elődöntők megyei beosztása:

- az előálló megye a mindenkori rendező, helység megnevezés nélkül:
Országos döntő rendezője: később kijelölt

Lányok - Fiúk
I-II. korcsoportban és III-IV. korcsoportban V-VI. korcsoportban

1. terület 2. terület 3. terület 1. terület 2. terület
Rendezők később kerülnek kijelölésre

Baranya Bács-Kiskun Békés
Fejér Borsod-A-Z Csongrád
Győr-M-S Heves Hajdú-Bihar
Komárom-E Nógrád Jász-Nk-Sz
Somogy Pest Szabolcs-Sz-B
Tolna Budapest
Vas
Veszprém
Zala


