Hat.szám: 1/MMSz/2018.02.07.

Kvalifikációs kiírás a 2018.év Ifjúsági Európa Bajnokságra
2018. június 26 - július 1. Helszinki, Finnország
9. változat
1. Általános szabályok – kötelező ugrásokra vonatkozó infók:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Minden ugrásnak kézre merülőnek kell lennie!
Ajánlott kötelező ugrások 1 méteren 103B, 201B, 301B, 401B, 5231D/5132D (max. 9.0)
Ajánlott kötelező ugrások 3 méteren 103B, 201B, 301B, 403B 5231D/5132D (max. 9.5)
Ajánlott kötelező ugrások toronyban 103B, 403B, 301B, 201B, 5231D, 612B, (max. 7.6)
Amennyiben valaki ettől eltérő kötelezőket tervez az Ifi EB-re készülő versenyzőjénél, azt a
Sportbizottságnál írásban jelezni kell!

2. Szabadon választott ugrások toronyból - ajánlás:
2.1. B-s lányok az ugrások minimum felét 7,5m-ről mutassák be. A többi lehet 5m-es ugrás. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a 10m nagyon megterhelő a váll-, könyök-, és csuklóízületnek, így csak az arra
igen felkészülteket küldjék fel 10m-re, még akkor is, ha más országok versenyzői már 10 éves
korban toronyból ugranak.
2.2. Az A-s lányok az ugrások minimum felét 7,5m-ről mutassák be, és legyenek 10m-es ugrásaik is.
2.3. B-s fiúk az ugrások minimum felét 7,5m-ről mutassák be, és legyenek 10m-es ugrásaik is.
2.4. A-s fiúk legalább az ugrások felét 10m-ről mutatnák be.
Szintek: 2018-ban 3 különböző pontszám kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
3. „A” szint a szövetségi szint. Az egyéni számokban az utolsó hét év 12. helyezettjeinek az átlaga,
szinkron számokban a 6. helyek átlaga. Az „A” szint 2x történő teljesítése esetén a szövetség fizeti a
sportoló kiutazását az Ifi EB-re. (Ha a versenyző ezzel az eredményével versenyszámában a legjobb
kettőben van.)
4. „B” szint, Az egyéni számokban az utolsó hét év 16. helyezettjeinek az 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 kettőben van.)
5. „C” szint a klub szint, egyéni és szinkron számokban is az utolsó hét év, hátulról a 3. helyezettjeinek az
átlaga. A „C” szint 2x történő teljesítése esetén, amennyiben a versenyző klubja kifizeti az ifi EB
részvétel teljes költségét, úgy rajtengedélyt kap. (Ha ezzel az eredményével a versenyző
versenyszámában a legjobb kettőben van.)
Elsősorban az egyéni torony és a szinkron versenyszámokban az induló létszámok átlaga alapján nincs
elegendő mozgástér B szintek 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.
Versenyek:
6. Kötelező minimum 3 nemzetközi versenyen való részvétel (2017. szept. 1 – és az Ifi EB nevezést
eldöntő sportbizottsági ülés közötti versenyévadban).
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7. A 2017. évi Ifi EB-n szerepelt versenyzők részt vehetnek a Drezdában megrendezendő ifjúsági
versenyen, az MMSZ költségén. Ezen versenyen történő részvétel nem helyettesíti a kötelező 3
nemzetközi versenyen való részvételt. Ezt a versenyt a szövetség további támogatásként és felkészülési
állomásként biztosítja a versenyzők számára, hogy minél hatékonyabban tudjanak felkészülni az Ifi Ebre.
8. Azon versenyzők számára, akik a drezdai verseny előtt (az előnevezésig) teljesítik 1x az „A” és 1x a „B”
szintet, (vagy 2x az „A”-t,) azok szintén részt vehetnek a drezdai ifjúsági nemzetközi versenyen, a
szövetség költségén.

9. A kvalifikációs pontszámokat minimum az Ifjúsági Európa-bajnokság kiírásában előírt
ugrásprogrammal vagy nehezebbel, a 2017. szeptember 1. és az EB-re történő előnevezést
eldöntő sportbizottsági döntés közötti időszakban, vagyis az aktuális versenyévben, a leírtak
szerint - 100%-ban kell teljesíteni.
10. Egyéni számokban (1m, és 3m műugrás és toronyugrás) 2x kell teljesíteni a pontszámot az alábbiak
szerint:
10.1.
vagy 1x egy minimum 5 ország részvételével megrendezett nemzetközi, és 1x egy, a
bizottság által kijelölt hazai (válogató) nemzetközi minősítésű bírók részvételével megrendezendő
versenyen
10.2.
vagy 2x minimum 5 ország részvételével megrendezett nemzetközi versenyen.
Nemzetközi versenyen szerzett kvalifikáció esetén, a hazaérkezés követő 3 napon belül kell a
verseny jegyzőkönyvét leadni.
11. Szinkron versenyszámokban: amennyiben a versenyző páros tagjai 2x teljesítették a kiírt egyéni szintet
(1m, vagy 3 m vagy a torony versenyszámban) akkor 1x kell a szinkron számra kiírt szint 95%-át
teljesíteniük itthon és 1x nemzetközi versenyen, az egyéni versenyek esetében megadott feltételek
szerint.
12. Az Ifi EB-re készülőknek minden, a szövetség által rendezett hazai versenyen részt kell venniük saját
korosztályukban. Betegség, sérülés esetén orvosi igazolást, egyéb probléma esetén a hiányzás okáról az
egyesület feljegyzését kell a verseny jegyzőkönyvhöz csatolni.
13. Amennyiben egy egyéni versenyszámban kettőnél illetve szinkron számokban egy párosnál többen
teljesítik a szintet, úgy a döntés menete az alábbiak szerint történik:
13.1. Vezérelvként mindenkinek a megadott nehézségi fokkal ebben a versenyévben elért legtöbb „A”
szint, „B” szint és „C” szintje számít, a 2 legjobb nemzetközi teljesítménye alapján minden
versenyszámban külön-külön.
13.2. Elsősorban a drezdai eredmények, azt követően a többi nemzetközi versenyen elért eredmény
számítható be.
13.3. A nemzetközi versenyek után a válogatók a legfontosabbak. Az Ifi EB válogatókon kívül, azok a
hazai versenyek (OB, BK, stb,) jöhetnek még számításba, ahol nemzetközi minősítéssel
rendelkező bírók pontoznak. Ezt követik az egyéb hazai versenyek.
13.4. Minden vitás ügyet a Sportbizottság dönt el, amely során az egész éves felkészülést és a
versenyeken való részvétel számát is vizsgálja.
13.5. Vezérelv, hogy két szinte azonos eredmény esetén a nagyobb nehézségi fokkal megszerzett
eredmény nyom többet a latba.
13.6. Vezérelv továbbá, hogy két szinte azonos eredmény esetén az Ifi EB-hez időben közelebb
megszerzett eredmény nyom többet a latba.
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14. Az Ifi 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 válogató versenyeken, külföldön tartózkodó versenyzők
minimum egy válogató versenyen. Klubjuk határidőre leadja a versenyző 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.
15. Akik a nemzetközi versenyeken, válogatókon nem teljesítik maradéktalanul a szövetségi szintet, (csak a
„B” vagy „C” szintet,) de az Ifi EB-n egyéniben a 12-es döntőben, vagy szinkronban az 1-6. között
végeznek, azoknak a szövetség a következő versenyévben 3, a szövetség által kijelölt versenyt támogat
a versenyző részére. (Ez akkor is igaz, ha felnőttbe lép át a versenyző.)
16. 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.
Vitás esetekben az Elnökség a Sportbizottság véleményezése alapján dönt.
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LÁNYOK
14-15 évesek
B lány 1m
B lány 3m

pontszám
A
B
C
280
265
245
305
290
270

B lány torony

260

LÁNYOK

---

245

pontszám

ugrás
szám
5+3
5+3

köt.
neh.fok
9,0
9,5

szabadonok, minimális ugrásanyag - ezek vagy nehezebbek választhatók
Választható ugrások az alábbiakból.
105C, 203C, 303C, 403C, 5132D ugrásokból 3 választható.
105B, 205C, 305C, 405C, 5233D ugrásokból 3 választható.

4+3 (min.5csop.)

7,6

5m / 7,5m / 10m: 105B, 205C, 305C, 405C, min.2,4-es csavar
614C, vagy 624C vagy 632C vagy egy min. 2,7-es kézállás csavar.

ugrás

köt.

16-18 évesek
A lány 1m

A
345

B
315

C
285

szám
5+4

neh.fok
9,0

szabadonok, minimális ugrásanyag - ezek vagy nehezebbek választhatók
Választható ugrások az alábbiakból.
105C, 203B, 303C, 403B, 5132D ugrásokból 4 választható.

A lány 3m

370

350

330

5+4

9,5

105B, 205C, 305C, 405C, 5233D ugrásokból 4 választható.

A lány torony

305

---

290

4+4 (min.5csop.)

7,6

AB lány 3mSz
AB lány TSz

240
---

-----

210
---

2+3 (4 csop.)
2+3 (4 csop.)

4,0
4,0

5m / 7,5m / 10m: 105B, 205C, 305C, 405C, min.2,4-es csavar
614C/ 624C/632C vagy egy min. 2,7-es kézállás csavar
105B, 205C, 305C, 405C, 5233D ugrásokból 3 választható.
---

FIÚK
14-15 évesek
B fiú 1m
B fiú 3m

A
320
365

ugrás
szám
5+4
5+4

köt.
neh.fok
9,0
9,5

szabadonok, minimális ugrásanyag - ezek vagy nehezebbek választhatók
Választható ugrások az alábbiakból. Bármelyik ugrás lehet nehezebb.
105C, 203C, 303C, 403C, 5132D. Bármelyik lehet nehezebb.
105B, 205C, 305C, 405C, 5233D. Bármelyik lehet nehezebb.

B fiú torony

320

4+4 (6 csop.)

7,6

5m / 7,5m / 10m: 105B, 205C, 305C, 405C. min.2,6-os csavar vagy 614B, vagy 624C
vagy 634C vagy egy min. 2,7-es kézállás csavar. Bármelyik lehet nehezebb.

FIÚK
16-18 évesek
A fiú 1m
A fiú 3m

A
415
465

ugrás
szám
5+5
5+5

köt.
neh.fok
9,0
9,5

szabadonok, minimális ugrásanyag - ezek vagy nehezebbek választhatók
Választható ugrások az alábbiakból. Bármelyik ugrás lehet nehezebb.
105B, 203B, 303B, 403B, 5233D. Bármelyik lehet nehezebb.
107C, 205C, 305C, 405C, 5134D. Bármelyik lehet nehezebb.

A fiú torony

405

---

380

4+5 (6 csop.)

7,6

AB fiú 3mSz
AB fiú TSz

270
---

-----

240
---

2+3 (4 csop.)
2+3 (4 csop.)

4,0
4,0

pontszám
B
C
300
280
340
320
---

305

pontszám
B
C
380
340
420
375

5m / 7,5m / 10m: 107C, 205C, 305C, 405C. min.2,6-os csavar
614B, vagy 624C vagy 634C vagy egy min. 2,7-es kézállás csavar.
Bármelyik ugrás lehet nehezebb.
107C, 205C, 305C, 405C, 5134D. Bármelyik ugrás lehet nehezebb.
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