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GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ
UTÁNPÓTLÁS és AMATŐR-FITNESS
ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
A Magyar Országos Görkorcsolyázó ÉS Gördeszka Szövetség a 2018. évben meghirdeti a Gyorsasági Görkorcsolyázó Utánpótlás Országos Bajnokság versenyeit.

1. A verseny célja:


a verseny keretén belül lehetőséget adni a sportolóknak a rendszeres sportolásra, a tudásuk folyamatos ellenőrzésére,



a görkorcsolyasport meghonosítása,



a felszínre kerülő tehetségek segítése



sportszerű versenyben biztosítani a 2018. évi országos utánpótlás egyéni, váltó és csapatbajnoki
címeinek eldöntését.

2. A verseny helye és ideje:
SZEGED- Görkorcsolya pálya
2018.május 12-13.
1. nap rajt: 10 óra.
Technikai értekezlet és sorsolás: 2018.május 12. 9,30 óra
Helye: Szeged, Szatymazi út.

3. A verseny rendezője:
A Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség és a Tornádó Team Szeged.

A versenyek résztvevői:
Korosztályok:
Igazolt:(speed)
JUNIOR A
JUNIOR B
KADET
JUNIOR C
JUNIOR D
JUNIOR E
JUNIOR F

2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006
2007-2008
2009-2010
2011-

A versenytávok kategóriánként, korosztályonként a következők:
IGAZOLT:
JUNIOR A

JUNIOR B

FFI

500 m

1000m

5000mE

10000m/P

NŐI

500 m

1000m

5000mE

5000m/P

FIÚ

500 m

1000m

5000mE

3000m/P

LÁNY

500 m

1000m

5000mE

3000m/P

VÁLTÓ - JUNIOR A és Junior B
Kadet

JUNIOR C

Fiú és leány 15 kör

FIÚ

500 m

1000m

5000mE

3000m/P

LÁNY

500 m

1000m

5000mE

3000m/P

FIÚ

500 m

1000m

3000mE

1800m

LÁNY

500 m

1000m

3000mE

1800m

VÁLTÓ JUNIOR C és Kadet
JUNIOR D

JUNIOR E

JUNIOR F

Fiú és lány 12 kör

FIÚ

300m

1000m

2000mE

1500m

LÁNY

300m

1000m

2000mE

1500m

FIÚ

300m

500m

1000m

LÁNY

300m

500m

1000m

FIÚ

100m

300m

500m

LÁNY

100m

300m

500m

VÁLTÓ - JUNIOR D-E ÉS F- együtt

Fiú és lány 9 kör

AMATŐR-FITNESS :
KOROSZTÁLY

1. táv

2. táv

3. táv

ELŐKÉSZÍTŐ

2013

50m

100m

200m

MINI

2012

100m

200m

300m

JUNIOR F

2011

200m

300m

400m

JUNIOR E

2009-2010

300m

500m

600m

JUNIOR D

2007-2008

300m

500m

1500m

Junior C - KADET- B-

2006-

500m

1500m

VÁLTÓ - JUNIOR D-E-F

300m

Fiú és lány 9 kör

Az amatőröknél létszámtól függően összevonások lehetnek a korcsoportok között. Az értékelés a kiírt korcsoportok szerint történik.

4. Nevezés
A versenyen részt vehetnek azok:


akinek egyesülete az évi esedékes tagdíját 2018. május 12-ig kiegyenlíti (20.000Ft),



akinek érvényes versenyengedélye van,



akit egyesülete a jelen kiírásnak megfelelően, a megadott formában az adott határidőig benevezett,



aki, ha 18 évnél fiatalabb, érvényes, 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolással rendelkezik,(felnőtteknek is rendezünk futamokat.)



aki tudomásul veszi, hogy a versenyek ideje alatt bekövetkezett baleset- vagy egészségkárosodás merül fel, a MOGSZ és a helyi rendezők semmilyen kártérítéssel nem tartoznak.

Az országos döntőre a névszerinti nevezést, összesített nevezéssel, (határideje: 2018.május 7.), a
tornado.kori@gmail.com kérjük elküldeni, a levélben mellékelt táblázaton!
Mindenki az általános korcsoportbeosztása szerint nevezhető. Felnevezés nincs!
Helyszíni nevezés nincs!
Ezután már csak a megbetegedett, megsérült versenyzők töröltetésére van lehetőség. Semmilyen más módosítást, sem írásban, sem a helyszínen a Versenybíróság nem fogadhat el.
A sok törlés felborítja a megtervezett versenyprogramot, és jelentős gondot okoz a szervezőknek.
A váltó csapatversenyében nemenként és egyesületenként több, 3 fős váltó indítható az egyéni versenyzők
részvételével, mind az amatőr, mind az igazolt kategóriában. Mindenki csak a saját, az egyénivel egyező
kategóriájában – vagy profi-amatőr - nevezhető.

Nevezési díj:


profik 1500 Ft, 2018.május 7-ig, a helyszíni igazolás alkalmával fizetendő



amatőrök 1000 Ft,2018.május 7-ig, a helyszíni igazolás alkalmával fizetendő



2018.május 7-e után nevezett versenyzők nevezési díja (profi-amatőr) 3000 Ft, a helyszíni igazolás alkalmával fizetendő!!!

5. Igazolás
A verseny megkezdése előtt, minden csapat tagjainak rendelkezni kell érvényes egyesületi tagkönyvvel,
érvényes versenyengedéllyel, érvényes társadalombiztosítási kártyával (melyet a verseny helyszínén be kell
mutatnia) és szerepel a Nevezési lapon, amit az Egyesület képviselője aláírásával igazolt.

6. Versenybíróság
Miután a verseny kiírója a MOGGSZ, így a verseny fő (vezető) bíráját és a verseny titkárát a MOGGSZ Elnöke
jelöli ki. Minden versenyen, ahová a MOGGSZ delegálja a fenti két személyt, a verseny vitás kérdéseiben
(hiányos nevezések, a lebonyolítás rendje, váratlan helyzetek, óvások) a végső döntést a MOGGSZ delegáltja, a Vezetőbíró egy személyben hozza. Döntése ellen fellebbezéssel, a MOGGSZ Elnökségéhez lehet
fordulni, írásban, a verseny bezárását követő 48 órán belül.

7. Versenyszabályok
Versenymagatartás:
A versenybíró hívására a kijelölt rajthelynél kell jelentkeznie a futam minden résztvevőinek. Várakozási
idő nincs.
A hibás rajtot meg lehet ismételni. Az egy futamon belüli harmadik hibás rajtját, elkövető sportolót ki kell
zárni. A hibás rajtok elbírálására egy személyben az indító bíró jogosult. Döntése nem képezheti óvás alapját.
A lekörözött versenyzőket, váltókat a versenybíró felszólíthatja a pálya elhagyására, a verseny befejezésére,
ezt a versenyző köteles végrehajtani. A kiszólított versenyző a lekörözés pillanatában elfoglalt helyezésén
kerül besorolásra.
A váltó csapatok indítása csapatonként 1 – 1 versenyzővel, egyszerre történik. A váltás a versenyben futó
csapattag elé bekorcsolyázó csapattag kétkezes meglökésével történik az erre kijelölt váltósávban.
Váltás csak a váltózónában történhet, a leváltott versenyző a pályán tovább, körbe haladva juthat el a váltó
zónához, a következő váltás helyszínéhez! Minden váltótag a minimum távot, egy kört, köteles megtenni.
Felszerelés:
A versenyeken mindenki a saját felelősségére indul, a rendezők az elsősegélynyújtás lehetőségét biztosítják, de az előforduló balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A görkorcsolyákban használt kerékméretek a CEC szabályai és az Utánpótlás Grand Prix kiírása szerint!
Fejvédő-sisak használata minden versenyző számára kötelező. Fejvédő-sisak nélkül, akár bemelegítésre is,
pályára lépő versenyző a Bajnokságból azonnal kizárásra kerül.
Térdvédő, könyökvédő, illetve csukló-tenyérvédő használata ajánlott.

Az egyéni versenyszámokra rajtszámot a MOGGSZ biztosít.
A váltóversenyekre a csapattagok azonos színű sportmezét a csapat vezetője köteles biztosítani.

8. A verseny értékelése:
Az amatőr-fitnesz kategóriában összetett alapján érem díjazás. 1-3. hely érem, a többiek oklevél. Az 1. helyezést elért versenyzők és váltó csapatok elnyerik a
„Magyarország 2018. évi Amatőr-Fitness Bajnoka”
„Magyarország 2018. évi Utánpótlás Amatőr-Fitness Bajnokcsapata”
Profi kategóriában az alábbi számítás alapján 1.helyezést elért versenyzők és váltó csapatok elnyerik a
„Magyarország 2018. évi Utánpótlás Bajnoka”
(Sprint , Hosszútáv és Összetett Bajnoka)
Az alábbi számítás szerinti első helyezett csapat elnyeri a
„Magyarország 2018. évi Utánpótlás Bajnokcsapata”
címet.
Junior A - B- és a Kadet korcsoportban: 500 m és 1000 m eredménye alapján „SPRINT” bajnokot hirdetünk
(egyenlő pontszám esetén a 500 m dönt) és
a két hosszabb táv együttes eredménye alapján Hosszútáv Bajnokot hirdetünk. Pontegyenlőség esetén a
hosszabb táv eredménye a döntő.
Valamennyi táv eredménye alapján az Összetett Bajnokot hirdetjük ki. (A helyezésért jár: 1 – 2 – 3 – 4 –
5 – 6 -…- n. pont, n = a korcsoportban indulók száma; pontegyenlőség esetén a leghosszabb táv helyezése
dönt) eredményhirdetésre kerül sor.
Junior C –től Junior F korcsoportig összetett eredményt hirdetünk. (A helyezésért jár: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
-…- n. pont, n = a korcsoportban indulók száma; pontegyenlőség esetén a leghosszabb táv helyezése dönt)
Fitnesz kategóriában: összetett eredményhirdetés. (A helyezésért jár: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -…- n. pont, n=a
korcsoportban indulók száma; pontegyenlőség esetén a leghosszabb táv helyezése dönt).
Csapatverseny összetett egyéni versenyben elért eredményei alapján (Az 1. helyezésért jár: 20-19-18- stb.
a 20. –tól 1 pontot. kap). A váltók eredményei is beleszámítanak a csapatversenybe, az egyéni számítás
szerint.
Profi: Kadet, és ez feletti korosztályok, Magyar Országos Junior Bajnok (pontban 3 szoros szorzóval)
Profi: Junior C és ez alatti korosztályok, Magyar Országos Utánpótlás Bajnok (pontban 2 szeres szorzóval)
Amatőr: Összes korosztály, Magyar Országos Amatőr Bajnok (pontban 1 szeres szorzóval)

Csapatverseny: 1-6. hely: serleg,
Sprint 1.-3. helyezett érem

Hosszútáv 1.-3. helyezett érem
Összetett 1.-3. helyezett érem, 4. helytől oklevél
Váltók: 1.-3. helyezett - érem.
Összetett: 1.-3. helyezett érem, 4. helytől oklevél
Fitnesz: 1.-3. helyezett érem, 4. helytől oklevél

9. Egyéb rendelkezések:
A versenyen - az igazolt kategóriákban – Junior A, B és a Kadet kategóriában 500 m-es, Junior C – D - E
300 m, 400 m és 500 m-es számaiban a döntőbe 4 versenyző kvalifikáltathatja magát.
Ha a nevezettek létszáma kevesebb mint 5, akkor nincs selejtező. Ha több mint 4, akkor selejtezőkben,
elődöntőkben időfutamokat kell rendezni, és továbbjut a futamgyőztes és a többi továbbjutás alapja az elért
időeredmény. A futambeosztásokat, a rajtsorrendet a Versenybíróság határozza meg, és teszi közzé.
Minden más kérdésben, amelyről a jelen versenyszabályzat nem rendelkezik, a MOGGSZ Versenyszabályzata szerint kell eljárni.
Szóbeli észrevételekkel közvetlenül a futam után a csapatvezető fordulhat a döntnökhöz, joga a sportszerű
kifogásoláshoz csak neki van! A döntnök a figyelmeztetéseket, esetleges kizárásokat közvetlenül a futam
után közli a versenyzővel és a hangosbemondó közvetítésével a csapatvezető és edző felé.
A döntések ellen (figyelmeztetés, kizárás, akadályozás, sportszerűtlen magatartás) óvással a versenybíróság
döntnökéhez írásban lehet a csapatvezetőnek fordulni a futam eredményének kihirdetése után, 20 percen
belül.
Óvási díj: 5000Ft, mely az elutasítottsága után nem jár vissza.
A versenyen a Rendezőség értékekért, holmikért semmilyen felelősséget nem vállal.
A kiírástól való eltérést a verseny lebonyolítása alatt, csak indokolt esetben (időjárás, megjelentek száma
stb.) a vezetőbíró kezdeményezheti, a résztvevő csapatok vezetőit erről rövid technikai megbeszélés keretében tájékoztatja.

A MOGGSZ Elnöksége

