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ÉTC Viktória Kupa 2019. 
Versenykiírás 

 
1. A VERSENY CÉLJA:  
 
- Az akrobatikus torna népszerűsítése, tömegsport kiszélesítése, minőségi színvonalának emelése  
- Versenyalkalom biztosítása a szabadidős tömegsport részére  
 

2. A VERSENY IDŐPONTJA, HELYSZÍNE:  
 
- 2019. október 12. szombat 16.30  
- Batthyány Tornacsarnok, 2030 Érd, Fácán köz 1.  
(a verseny előtt az ÉTC Kupa 2019. országos pontszerző verseny kerül megrendezésre, várhatóan 
16.00-ig befejeződik) 
 
3. NEVEZÉS:  
 
A nevezéseket a verseny időpontja előtt legkésőbb 14 nappal kell elküldeni a verseny rendezőjének, 
a toth71zoltan@gmail.com email címre. Az indulási sorrendet a verseny rendezője küldi ki.  
 
Nevezési díj gúla formáció esetében 800Ft/fő/formáció + 500Ft/fő MATSZ rajtengedély díj, a többi 
korcsoportban egységesen 2000Ft/fő/egység részvételi díj + 500Ft/fő MATSZ rajtengedély díj. 
 
4. A GYAKORLATOK RAJZAINAK LEADÁSI HATÁRIDEJE:  
 
A rajzokat a verseny megkezdése előtt kell letenni a kijelölt bírói asztalra. 
 
5. A GYAKORLATOK ZENÉINEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 
 
A zenéket a verseny előtt legkésőbb 14 nappal kell a megfelelő formátumban (mp3) és elnevezéssel 
elküldeni a verseny szervezőjének, a toth71zoltan@gmail.com email címre. 
 
 
Nevezési határidő: 2019. szeptember 28.  
Rajz leadási határidő: 2019. október 12. 
Zene leadási határidő: 2019. szeptember 28. 
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6. BELÉPŐK ÁRAI:  
 
Látogatói jegyek: 1.000.- Ft  
6-12 év közötti gyermekeknek: 500.- Ft  
6 év alatt ingyenes  
A megváltott jegyek a 10.00-kor megrendezésre kerülő ÉTC Kupa 2019. verseny időtartamára is 
érvényesek. 
Az előre leadott lista alapján az edzők, bírók és szakosztályvezetők részére a belépés ingyenes. 
 
7. KÖLTSÉGEK:  
 
A verseny rendezésével kapcsolatos költségek a rendező szervet, a részvétellel kapcsolatos költségek 

a résztvevő egyesületeket terhelik. 

8. DÍJAZÁS:  
 
Minden résztvevő oklevéldíjazásban, valamennyi korcsoportban és versenyszámban az 1- 3 
helyezettek éremdíjazásban részesülnek.   
 
9. BÍRÁSKODÁS:  
A versenyrendező vállalja, hogy minimum 1 fő, megfelelő képesítéssel rendelkező bírót biztosít a 
versenyen. Kérjük a versenyen részt vevő egyesületeket, hogy minimum 1 fő, megfelelő képesítéssel 
rendelkező bírót biztosítsanak a versenyhez. A versenyt 4 fő pontozóbíróval rendezik meg.  
 
10. Versenylátogatással kapcsolatos jogi információk: 
 
A versenyzők és a látogatók a verseny helyszínén csak úgy tartózkodhatnak, ha elfogadják az alábbi 
feltételeket, és tudomásul veszik, hogy kötelesek betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági 
rendszabályokat. 
A rendezvényt a látogatók a saját felelősségére látogathatják. A versenyzők a saját felelősségükre 
vesznek részt a versenyen. A rendező mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása 
érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen 
felelősséget nem vállal. Az elveszett vagy megkárosodott értéktárgyakért a rendező felelősséget nem 
vállal. Az versenyről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen, a versenyzők és a látogatók is 
feltűnhetnek. Ezen felvételek nyilvánossá tétele kizárólag az esemény és a 
sportág népszerűsítése érdekében történik. A rendezvény látogatói hozzájárulnak, hogy semmilyen 
követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel, vagy annak jogos felhasználóival 
szemben. 
 
Minden olyan vonatkozásban, melyet jelen kiírás nem szabályoz, az Akrobatikus Torna szakág aktuális 
Versenykiírása a mérvadó.  
 
 
 
 
Érd, 2019. szeptember 12. 

Tóth Judit 
elnök, ÉTC 


