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IIXX..  BBAASSEE  BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  
OORRSSZZÁÁGGOOSS  AAKKRROOBBAATTIIKKUUSS  TTOORRNNAA  VVEERRSSEENNYY  

  
  

  
  

VVeerrsseennyykkiiíírrááss  

  
11..  AA  VVEERRSSEENNYY  CCÉÉLLJJAA::  

 
 Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. 
 Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. 
 
2. A VERSENY IDEJE, HELYE ÉS RENDEZŐJE: 

 

 2019. május 04. szombat 10:30 

 Kerék Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 1035 Budapest, Kerék utca 18-20. 
 Budai Akrobatikus Sport Egyesület 
 

3. Belépés: 08.45-tól lehetséges. Orvosi ügyelet 08.45h-tól biztosított a stv. 
figyelembevételével.  

 
 
4. NEVEZÉS: 

 
 A nevezéseket online formában a verseny időpontja előtt 14 nappal kell elküldeni. 
 Lehetőség van a Budai Akrobatikus Sport Egyesület 1038 Budapest, Határ út 15. 

számlájára: Számlaszám: CIB Bank: 10700392-47541904-51100005 a nevezést előre 
befizetni 

Aki nem utalt, annak a verseny napján az adminisztrációs asztalnál 09.00h.–10.15h.-ig lehet 
befizetni a nevezési díjakat.  

    NNeevveezzééssii  ddííjjaakk::    

    MMaannóó  kkaatteeggóórriiáábbaann  22..000000  FFtt//ffőő  ,,  mmiinnddeenn  eeggyyéébb  kkoorrccssooppoorrttbbaann..33..000000  FFtt//ffőő//eeggyysséégg  
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            AA  ggyyaakkoorrllaatt  rraajjzzaaiinnaakk  lleeaaddáássii  hhaattáárriiddeejjee::  

A rajzoknak a tavaszi és őszi versenyévad első versenye előtt 10 nappal be kell érkezniük 

elektronikus formában a nevezési felületre. 
A rajzokat két példányban a verseny kezdete előtt 1 órával le kell tenni a nehézségi bíró 
asztalára, indulási sorszámmal ellátva minden korosztályban.  
 
Figyelem! Segítségül szeretnénk lenni, hogy a már oly sokszor előfordult útzár, elakadás, 
vagy bármi akadályoztatás esetén, ne kelljen magatokat veszélyeztetni az idővel való 
küzdelemmel, vagy versenyzőket a felesleges 3 tizedes levonásokkal büntetni, így igény 
esetén vállaljuk az időben átküldött rajzok kinyomtatását, majd a szabálynak megfelelően a 
vezetőbíró asztalára időbeni kihelyezését. A rajzok nyomtatását, ezt a segítséget az 
info@akrobatikustorna.hu címre elküldve tudjátok kérni. Kérés esetén vállaljuk a lapok 
szabályos kihelyezését a vezetőbíró asztalra, amit indulási sorszámmal is ellátunk. Ennek 
költsége 80Ft/lap A nyomtatás, iratrendezés költségét a nevezési díj megfizetésével 
egyidejűleg kérjük rendezni. Ezt az igényt a 2019-05-01-jén 20h-ig tudjuk elfogadni. 

 
5. A gyakorlatok zenéinek leadási határideje: 

 
Minden gyakorlatot zenére kell végrehajtani. A zenéket az egység szezononkénti első versenye 

előtt 7 nappal kell a megfelelő formátumban (mp3) és elnevezéssel feltölteni a szakági honlapra 

http://akrobatikustornasport.hu.  
A versenyrendezés biztonsága érdekében az edzőknek el kell hozni a versenyre a 
benevezett egységeik zenéit digitális adathordozón is.  
 
Nevezési határidő:   2019. április 20. (szombat) 
Rajz leadási határidő:  2018. április 24  (szerda). 
Zene leadási határidő:  2018. április 27. (szombat) 

 
6. Akrobatikus torna versenyzői, edzői, illetve, egyesület, szakosztályvezetők részére a 

belépése díjtalan. A díjtalan beléptetés érdekében, kérjük az edzők, szakosztályvezetők, 
neveit előre elküldeni, hogy őket a beléptetők lista alapján, díjtalanul beengedjék. Az előre le 
nem adott edzők csak a látogatói jegy megvásárlása ellenében tud bejönni. Egy egyesülettől 
maximum három főt tudunk elfogadni. Segítő közreműködéseteket köszönjük! 
Belépők árai: 
VIP jegyek: korlátozott számban (összesen 9 db) kapható. VIP jegyek igénylése. 2018. április 
27. (szombat)-ig lehetséges. A VIP jegyek asztal mellé szólnak, 1-1 üdítőt, vizet, és a verseny 
alatt kávé és „nasi” felszolgálását tartalmazzák. 2.500.- Ft. Ebéddel: (leves, második és 
savanyú) 4.000Ft. 
Látogatói jegyek:                                  850.- Ft 

              6-12-év közötti gyermekeknek:      600.- Ft 
              6- év alatt ingyenes 
 

7. SPORTORVOSI LAPOK:  
 
Érvénytelen, vagy ellenőrizhetetlen orvosi kártya esetén a versenyző nem indulhat a 
versenyen. Az adminisztrációs asztalnál 9.00h. - 10.00h-ig lehet ellenőrzésre leadni az 
egészségügyi kártyákat. Késedelmes leadás a verseny kezdésének csúszását 
eredményezheti. A csúszás sértheti a sportolók érdekét. Segítő közreműködéseket 
köszönjük! 
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8. KÖLTSÉGEK: 

 
●  A verseny rendezésével kapcsolatos költségek a rendező szervet, a részvétellel 
kapcsolatos költségek a résztvevő egyesületeket terheli. 

 
9. DÍJAZÁS: 

Minden résztvevő oklevél díjazásban, valamennyi korcsoportban és versenyszámban az  1-3 
helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
 
Minden olyan vonatkozásban, melyet jelen kiírás nem szabályoz, az Akrobatikus Torna szakág 
2019. évi Versenykiírása, 2019. évi Hazai versenyszabályzata és a FIG Pontozási Szabályzata 
2017-2020 a mérvadó. 
 
10. Versenylátogatással kapcsolatos jogi információk  

 
 A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja és köteles betartani az 

intézmény és a BASE rendezvényre vonatkozó, mellékletben található házirendjét és 
a biztonsági rendszabályokat.  

 A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, 
de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért 
semmilyen felelősséget nem vállal.  
A versenyről kép- és hangfelvétel készül, amelyen, Ön is feltűnhet. A rendező 
egyesület hatáskörébe tartozó felvételek nyilvánossá tétele az esemény és a sportág 
népszerűsítése érdekében történik. A versenyen engedélyezett a fotózás, videózás a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően, de a látogatók által készített felvételekért és 
azok felhasználásáért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A rendezvény 
látogatásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy Önről vagy/és kiskorú 
hozzátartozójáról felvétel készüljön. Továbbiakban semmilyen követeléssel nem 
léphet fel a rendező egyesület hatásköréhez tartozó felvétel készítőivel, vagy annak 
jogos felhasználóival szemben.  

 A versenyen való részvétellel járó személyes adatokat a résztvevő önkéntesen és 
kifejezetten hozzájárulásával adja meg. A versenyrendező kizárólag a verseny 
lebonyolítása a törvénynek megfelelő szabályok figyelembevételével használja fel az 
adatokat. 

 
Egyéb szabályok: 

 Versenytalaj megközelítése: 
Az egységek csak akkor indulhatnak a szőnyeghez a kezdő pontjaikhoz, amikor a lejövő 
egység kilépett a versenyszőnyeg vonalán. Kérjük az edző kollégákat, hogy a versenyzők 
érdekében fokozottan ügyeljenek erre a szabályra, hogy a talajon lévő egység zavartalanul 
mutathassa be gyakorlatát! Segítő közreműködéseket köszönjük! 
 

 Versenyre szólítás:  
Elsőnek a felkészülésre szólított egység neveit, majd a következő szőnyegre lépő versenyző 
egység neveit egyesület megnevezéssel, gyakorlat meghatározással mondja be a narrátor. 
(Kérjük, az egyesületek tájékoztassák a versenyzőiket!) 

 
 A szalaggal elkerített részekre belépni csak engedéllyel lehetséges.  
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 Fotót, videót készíteni a nézőtérről vagy a kijelölt helyről szabad. 
 

 Pontszámok láthatósága: 
Az elért eredményeket, pontokat lehetőség szerint kivetítjük. 
 

Tájékoztató: 
Verseny helyszíne: 

 
FŐBEJÁRAT, ZÁRVA!  TORNTERMI BEJÁRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERENDEZETT TCS 
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Az épületben az iskolai büfé üzemel. 
 

 
 

 
 4 db zuhanyzós öltöző áll a versenyzők rendelkezésére. Érték megőrzésre nincs lehetőség. 

Kérjük, mindenki óvja értékeit! 
 

 A rendezvény sikeres lebonyolításában gimnáziumi önkéntesek segítenek. (tájékoztatásban, 
öltözők felügyeletében, pakolásban, adminisztratív feladatokban) Kérjük, segítsék, 
kölcsönösen segítsétek munkájukat.  
 

 Orvosi ügyelet az stv. előírásoknak megfelelően az egész rendezvény alatt biztosított.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet 
 

IX. BASE Bajnokság Házirendje 
 
 

Tisztaság, környezetvédelem: 
 

 Az épületben a rendre, tisztaságra ügyelni kell.  
 Az épületben és a bejárati ajtó közelében (10m) TILOS a dohányzás.  
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 A rendezvény idején ideiglenes szelektív hulladékgyűjtéssel óvjuk a környezetet. Kérjük 
ennek betartását! (Papír, fém, műanyag) és az általános szemét. 

 A padoknál, székeknél a rend és tisztaság betartásával lehet ételt, italt fogyasztani. 
 A versenytalaj közelében az étkezés szigorúan TILOS! 
 Szeszes ital fogyasztása szigorúan TILOS, ennek megszegése esetén a rendezvényről való 

kizárást vonhatja maga után! 
 
 
Reklámokra vonatkozó rendelkezések: 
 

 A rendjelezésünkre bocsájtott egységes zászlók kihelyezésével biztosítjuk az egyesületek 
megjelenítését.  

 Egyesületeket segítő szponzor reklámok kihelyezése engedélyezett, de díjköteles: 
négyzetméterenként 2.500Ft-ért. 

 videó, fotó készítése engedélyezett, de közzétételük, felhasználásuk csak a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően lehetséges. 

 Élő közvetítés csak a rendezvényfelelős engedélyével és személyével egyeztetett pontról 
lehetséges. Ennek igényét előre kérjük jelezni. Határidő 2019-04-20-ig. 

 
 
Térkép: 
 
https://www.google.hu/maps/place/Ker%C3%A9k+%C3%81ltal%C3%A1nos+Iskola+%C3%A9s
+Gimn%C3%A1zium/@47.5460188,19.0394474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96672
391699:0x60b45bae3684194e!8m2!3d47.5460152!4d19.0416361?hl=hu&authuser=0 
 
 
Figyelem! Bejárat az iskola tornatermi oldaláról (a főbejárat zárva) 
Kerék utcai parkolóban (Figyelem! Járdára állni a látszat ellenére is TILOS. Tartsuk be a hatályos 
KRESZ előírásokat, hogy egy büntetés ne rontsa el a hangulatunkat), és a környező utcákban 
kényelmes és ingyenes parkolás lehetséges. 
 
 
Budapest, 2019. április 02. 
               
 

Versenyszervező: BASE 
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