TOLNA MEGYEI DIÁKOLIMPIA
TORNA VERSENYKIÍRÁS, I. II. III-IV. KORCSOPORT „B” KATEGÓRIA 2021-2022.

A verseny célja:

A verseny rendezője:
A verseny helye, ideje:
A versenybíróság elnöke:
titkára:
A verseny résztvevői:

Továbbjutás

A diákolimpia megyei bajnoki címeinek és helyezéseinek
eldöntése. A sportág népszerűsítése, versenyzési alkalom
biztosítása a sportágban felkészülő diákok számára.
Tolna Megyei Diáksport Tanács megbízásából a
PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola Szekszárd
PTE Illés Gyula Gyakorlóiskola, Szekszárd Mátyás király u 5.
2021. december 16. (csütörtök) 14.00
Gaál László
Murel Klára
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok
melléklete szerint.
Csapatversenyben nemenként
–
az I. korcsoportba tartozó tanulók / 2013 és fiatalabb /
–
a II. korcsoportba tartozó tanulók / 2011-2012/
–
a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny / 2007-2010/
Egyéni versenyben nemenként
– az I. korcsoportba tartozó tanulók
– a II. korcsoportba tartozó tanulók
– a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny
Felversenyzés:
Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet,
de akkor a saját korcsoportja azonos szintű versenyén nem
vehet részt.
Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában
indulhat, kivéve a felversenyző tanulókat.
Korlátozás
Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2019. szeptember
01. és 2021. augusztus 31. között torna sportágban
“A”kategóriás versenyengedéllyel nem rendelkeztek, valamint
a torna rokon-sportágaiban (akrobatikus torna, aerobik,
gumiasztal) versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A MATSZ“B”
kategóriás versenyengedélyeivel az indulás engedélyezett a
“B” kategóriában.
A megyei döntőről az országos elődöntőbe jut korosztályonként
az 1-3. helyezett csapat. Azonos pontszám esetén (holtverseny),
az azonos pontszámot elért csapatok mindegyike továbbjut.
Az egyéni versenyek 1-3. helyezettjei jutnak az országos
elődöntőbe. Azonos pontszám esetén (holtverseny), az azonos
pontszámot elért versenyzők mindegyike továbbjut.
Amennyiben az egyéni 1-3. helyezett a továbbjutó csapat tagja,
úgy a sorrendben következő egyéni versenyző jogosult indulni
az országos elődöntőn.

Versenyszámok:

Összetett csapatverseny és egyéni összetett verseny:
I. korcsoportban: ugrás - talaj
II. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás
III-IV. korcsoportban egyéni és összetett verseny kötelező és a
szabadon választott gyakorlatokkal
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű – ugrás

Szerek és méreteik:

lányok
I. kcs.
II. kcs.
III-IV. kcs.
szekrény 3 rész
szekrény 3 rész
szekrény 4 rész
széltében
széltében
széltében
gerenda
gerenda
120 cm
120 cm
fiúk
szekrény 3 rész
szekrény 3 rész
szekrény 4 rész
hosszában
hosszában
hosszában
2021. november 15-éig. Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja
szerint a rendezőhöz. / telefon: 70-314-3785 , gaall@tolna.net
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges
külön az egyéni versenybe nevezni, a versenyzők értékelésre
kerülnek az egyéni összetett versenyben is.

Nevezés:

Igazolás:

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint

Díjazás:

Az 1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.

Költségek:

A rendezés költségeit a TMDST, a részvétel költségeit a
csapatok fedezik.
A csapat létszáma 6 fő, amelyből szerenként a 3 legjobb
pontszám adja a csapat eredményét.
A leány gerendagyakorlatoknál plusz 10 cm-es szőnyeg és
dobbantó használata megengedett.
– Az egyéni és csapatversenyben a „B” kategória előírt
gyakorlatát kell bemutatni minden szeren (a kiadvány
megtekinthető, letölthető az MDSZ honlapján).
A talajgyakorlat zenéjéhez CD lejátszót tudunk biztosítani.
Minden kérdésben, amelyben a versenykiírás nem rendelkezik,
a MOTESZ versenyszabályai érvényesek.

Sportági rendelkezések:

Egyebek:

Szekszárd, 2021. szeptember 30.

Gaál László
rendező

