Hat.szám: 2/MMSz/2018.02.07.

Kiírás a 2018.évi Felnőtt Európa Bajnokságon történő részvételhez
2018. augusztus 6-12. Glasgow, Skócia

Általánosan érvényes szabályok:
1. Szintek: 2018-ban az egyéni számokban 3 pontszám kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
1.1 „A” szint a szövetségi szint. Az egyéni számokban az utolsó 4 év EB 12. helyezettjeinek az átlaga.
Az „A” szint 2x történő teljesítése esetén a szövetség fizeti a sportoló kiutazását az Eb-re. (Ha a
versenyző ezzel az eredményével versenyszámában a legjobb 2 nevezendő magyar között van.)
1.2 „B” szint, az utolsó 4 év EB egyéni 16. helyezések átlaga. A „B” szint 2x történő teljesítése esetén
az utazás 50%-át fizeti a szövetség, ha a másik 50%-ot fizeti a klub. (Ha a versenyző ezzel az
eredményével versenyszámában a legjobb 2 nevezendő magyar között van.)
1.3 „C” szint, egyéni számokban hátulról a 3. helyezettek átlaga. Ez az ún. klub szint. A „C” szint 2x
történő teljesítése esetén, amennyiben a versenyző klubja kifizeti az Eb részvétel teljes költségét,
úgy rajtengedélyt kaphat. (Ha ezzel az eredményével versenyszámában a legjobb 2 nevezendő
magyar között van.)
A női versenyszámokban a versenyzők számának átlaga miatt nem határozható meg olyan C szint
(hátulról a 3. helyezés), amellyel a Szövetség egy felnőtt Eb-re felelősen rajtengedélyt adhat egy
versenyzőnek. Férfi toronyugrásban az elmúlt évek induló létszáma alapján nincs mozgástér B szint
megadására.
A megadott pontszámok az elkövetkező években fokozatosan emelkedni fognak.
A megadott ugrásokban a következő években nehezítés várható és a nehézségi fokok is fokozatosan
emelkedni fognak az elkövetkező években.
2 Az EB részvételhez minimum 3 nemzetközi versenyen történő indulás (olimpiai versenyszámban
történő induláshoz ebből legalább 1 GP) szükséges 2017. szeptember 1. és az EB nevezést eldöntő
sportbizottsági döntés közötti versenyévadban. A versenyeket követően a részletes jegyzőkönyvet –
amely felkerül a honlapra is - a Szövetség részére a hazaérkezést követő 3 napon belül le kell adni.
3 A megadott időszakban a pontszámot a megadott ugrásprogrammal 2x kell teljesíteni az alábbiak
szerint:
3.1 olimpiai versenyszám esetében 1x GP-n és 1x a bizottság által kijelölt hazai versenyen, amelyen
nemzetközi minősítésű bírók közreműködnek,
illetve 1 GP-n és 1x minimum 5 ország részvételével megrendezett nemzetközi versenyen.
3.2 nem olimpiai versenyszám esetén 1x egy minimum 3 ország részvételével megrendezett
nemzetközi, és 1x a bizottság által kijelölt hazai versenyen, amelyen nemzetközi minősítésű
bírók közreműködnek;
illetve 2x minimum 3 ország részvételével megrendezett nemzetközi versenyen.
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4 Grand Prix esetében – amennyiben a kvalifikációra készülő versenyzők száma 2-nél több - a Magyar
Műugró Szakszövetség a versenyt megelőzően válogató versenyt ír ki, amelyen a selejtező,
középdöntő és döntő versenyszámok összesített eredménye alapján, az első két helyezett vehet
részt az adott Grand Prix versenyen, (2018-ban a GP Madrid) abban az esetben, amennyiben
mindkét versenyző eléri – női 3m és toronyugrás versenyszámokban legalább a B, férfi 3m és
toronyugrás versenyszámokban legalább a C, - Eb-re kiírt szintet.
5 Az azonos feltételek biztosítása érdekében, minden esetben a Magyarországon megrendezendő
válogató verseny a mérvadó.
6 Szükség esetén a Magyar Műugró Szakszövetség további válogató versenyeket is rendez.
7 A külföldön készülő versenyzőknek is kötelező a részvétel a szövetség által támogatott GP válogató
versenyen, abban az esetben is, ha az adott versenyszámban kevesebb, mint 2 induló van. Továbbá
az 1. pontban leírt nemzetközi versenyeken való részvétel alól sem mentesülhetnek, illetve a 11.-es
pontnak is meg kell felelniük.
8 A kvalifikációs pontszámokat minimum az Európa-bajnokság kiírásában előírt ugrásprogrammal
2017. szeptember 1. és az EB-re történő előnevezést eldöntő sportbizottsági döntés közötti
időszakban, vagyis az aktuális versenyévben, 2x – 2. pontban leírtak szerint - kell teljesíteni.
9 Amennyiben egy versenyszámban kettőnél többen teljesítik a szintet, úgy vezérelvként a két
legjobb, illetve az EB-hez közelebbi időpontban elért eredmény számít. Két közel azonos eredmény
esetén, a nehezebb programmal versenyző ugró előnyt élvez. Továbbá a Szövetség fenntartja a
jogot újabb válogató verseny kiírására.
10 Azok a versenyzők, akik az előző Felnőtt Európa-bajnokságon szinkronban I-VI.,és/vagy egyéniben
döntős helyezést értek el, a következő évi EB-n indulási jogot szereznek, abban az esetben, ha a
Szövetség által kiírt egyéb feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
11 Az EB-re készülő versenyzőknek és klubjuknak az alábbi feltételeknek is meg kell felelniük: A
versenyzők rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással,
folyamatosan részt vesznek az edzéseken. Részt vesznek a megadott számú nemzetközi felkészítő
versenyen, az előírt GP versenyen és a válogató versenyeken, külföldön tartózkodó versenyzők
minimum egy válogató versenyen. Klubjuk határidőre leadja az éves felkészülési tervét, az éves
szakmai jelentését. A klubjuk a versenyekre időben rajtengedélyt kér, a verseny után időre elkészíti
a verseny szakmai beszámolóját és elküldi a versenyjegyzőkönyvet a szövetségbe.
12 Az utolsó válogató versenyt követően a Szakmai Bizottság a javaslatát megküldi a Sportbizottság
részére, amely áttekinti, hogy az a kiírásban foglaltaknak megfelel-e, és továbbítja azt döntésre az
Elnökség felé.
13 Vitás esetekben az Elnökség a Sportbizottság véleményezése alapján dönt.
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A 2018.évi Felnőtt Európa-bajnokság
pontszám és minimális ugrásprogram követelménye
2018 Európa
Bajnokság
Női 1m
Női 3m
Női T

pontszám
B
A
C
230 215 - - 250 230 - - 250 230 - - -

2018 Európa
Bajnokság
Férfi 1m
Férfi 3m
Férfi T

pontszám
B
A
C
335 315 295
370 355 340
355 - - - 325

ugráscsoportok

1.
105C
105B
107C

2.
203B
205C
205B

3.
303B
305C
305C

4.
403B
405C
405B

5.
5132D
5235D
5235D

6.

6241B

ugráscsoportok

1.
105B
107C
107B

2.
203B
205C
205B

3.
303B
305C
305C

4.
403B
405C
407C

5.
5134D
5152B
5253B

6.

+1 ismétlés
+min.2,5
+min.2,8

6142D
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