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A verseny célja: 

Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. 

Versenyalkalom biztosítása a minősítési szintek teljesítéséhez. 

 

A verseny Helye, Ideje, Rendezője: 

Abony, Kossuth Lajos tér 18. Városi Spotcsarnok 

2019. április 28. 11
00 

Az öltözők elfoglalására és a melegítésre a verseny kezdete előtt 1 órával van lehetőség! 

Abonyi Torna- és Akrobatika Klub 

 

Nevezési hely, határidő: 

A nevezést online formában a verseny időpontja előtt 14 nappal el kell küldeni. A hazai 

szabályzatban leírtaknak megfelelően. 

 

A gyakorlatok rajzainak leadási határideje:  

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

elektronikus formában a nevezési felületre. 

A rajzokat a verseny helyszínén, a verseny kezdete előtt legkésőbb 1 órával kell a nehézségi 

bíró asztalára 2 példányban letenni.  

 

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 a 

vezető edzőknek el kell hozni a versenyre benevezett egységeik zenéit digitális adathordozón 

is. 

 

 



 

Nevezési határidő: 2019. április 14. 

Rajz leadási határidő: 2019. április 18. 

Zene leadási határidő: 2019. április 21. 

 

Nevezési Díjak 

A nevezési díjat a helyszínen kell befizetni  

A klubok által rendezett versenyeken a nevezési díj 2.000 Ft/fő/ manó korcsoportban, 

3.000 Ft/fő/egység minden egyéb korcsoportban. 

 

Díjazás: 

Minden résztvevő oklevél díjazásban, valamennyi korcsoportban és versenyszámban az 1-3 

helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 

Egyéb rendelkezések: 

Minden más kérdésben, ami a jelen versenykiírásban nem szerepel, a MATSZ akrobatikus 

torna szakág előírásai a mérvadóak. 

 

Költségek: 

A verseny rendezésével kapcsolatos költségek a rendező szervet, a részvétellel kapcsolatos 

költségek a résztvevő egyesületeket terheli. 

 

Elérhetőségek: 

E-mail: arankadudas@gmail.com 

Tel: Dudás Aranka 06 70 41 333 49, Szalinka Szilvia 06 70 94 872 77 

mailto:arankadudas@gmail.com


 

Versenylátogatással kapcsolatos jogi információk 

 

A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja és köteles betartani az intézmény 

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. 

 

Az versenyről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen, Ön is feltűnhet. Ezen felvételek 

nyilvánossá tétele kizárólag az esemény és a sportág népszerűsítése érdekében történik. A 

rendezvény látogatásával Ön hozzájárul, hogy semmilyen követeléssel nem léphet fel a 

rendezőkkel, a felvétel készítőivel, vagy annak jogos felhasználóival szemben. 

 

Abony, 2019. március 30. 

 

Dudás Aranka 

rendező 



Információk 

A verseny helyszíne: Abony Városi Sportcsarnok  

Ideje: 2019. április 28. belépés 10.00-tól (a rendezvényt megelőzően 9,00-tól 

Gúlatorna találkozót tartunk a teremben) 

 

A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. 

 

A parkolás a teljes területen ingyenes. 

 

Támogatói jegy ára: Felnőtt 600 Ft 

 Gyermek  400 Ft 

 

Minden résztvevőt szeretettel várunk! 

 
 


