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2019. évi Masters Országos Bajnokság 
2. Hobbi Kupa és 11. Minősítő Verseny 

 
A verseny kiírása 
 
A verseny rendezője:  Magyar Műugró Szakszövetség 
A verseny helye:   Duna Aréna Uszoda 
    1138. Budapest, Népfürdő utca 36. 
A verseny időpontja:   2019. október 19-20. /szombat-vasárnap 
    2019. október 19., szombat 12.30 órai kezdettel 
    2019. október 20., vasárnap 11.30 órai kezdettel 
Edzésidő:   2019. október 19., szombat: 11-12.30 óra között 
    2019. október 20., vasárnap: 10-11.30 óra között 
A verseny díjazása:   Az I.-III. helyezett érem-, minden további résztvevő oklevéldíjazásban 
    részesül 
Eredményhirdetés:  Mindkét versenynapon az aznapi versenyszámok végeztével. 

 
A Masters OB korosztályai, a 2019. évnek megfelelően: 
 Egyéni 25-29 évesek 
 Egyéni 30-34 évesek 
 Egyéni 35-39 évesek 
 Egyéni 40-44 évesek 
 Egyéni 45-49 évesek 
 Egyéni 50-54 évesek 
 Egyéni 55-59 évesek 
 Egyéni 60-64 évesek 
 Egyéni 65-69 évesek 
 Egyéni 70-74 évesek 
 Egyéni 75-79 évesek 
 Szinkron 50-99 évesek (a két versenyző kora együtt) 
 Szinkron 100+ évesek (a két versenyző kora együtt) 
A Hobbi Kupa korosztályai, a 2019. évnek megfelelően: 
 Hobbi. - I. korosztály 12-18 évesek 
 Hobbi. – II. korosztály 19-24 évesek 
Az Elit minősítő korosztályai, a 2019. évnek megfelelően:  
 B korosztály 14-15 évesek 
 A korosztály 16-17-18 évesek 
 
A részvétel feltételei: 
1.) Az egyesület MMSz tagsága. 
2.) Az egyesület 2019. évi MMSz tagsági díj (5.000,-ft.) befizetése. 
3.) Azok az egyesületek, akik a 2019.évben nem indultak Országos Bajnokságon, azoknak az 
egyesület (első versenynaphoz képest) 60 napnál nem régebbi NAV nullás igazolásának bemutatása 
legkésőbb 1,5 órával az első versenynap versenyszámainak megkezdése előtt. 
4.) Az egyesület előnevezése, 10 nappal a verseny megkezdése előtt, azaz 2019. október 10., 
csütörtök éjfélig e-mailben, a versenyiroda e-mail címére (versenyiroda@muugras.hu) kell 
megküldeni (csatolt fájlban.) Az előzetes nevezésnek tartalmaznia kell a verseny nevét, az induló  
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egyesület nevét, számonként-nemenként az indulók létszámát. Előnevezési formanyomtatvány 
található excelben a www.muugras.hu weblapon a verseny menüpontban a formanyomtatványok 
alatt. Az előnevezés csakis az adott formanyomtatványon, csatolt fájl formájában fogadható el. 
Amennyiben az egyesület az előnevezést nem nyújtja be határidőre, úgy 3.000,-ft/egyesület 
büntetést kell fizetnie. 
5.) A név szerinti végleges nevezés melyet 4 nappal a verseny előtt, azaz 2019. október 15., kedd 
éjfélig a versenyiroda e-mail címére (versenyiroda@muugras.hu) kell megküldeni (csatolt fájlban.) A 
végleges nevezésnek tartalmaznia kell a verseny nevét, az induló egyesület nevét, számonként-
nemenként az indulók neveit. Végső nevezési formanyomtatvány található excelben, a 
www.muugras.hu weblapon a verseny menüpontban a formanyomtatványok alatt. A végső nevezés 
csakis az adott formanyomtatványon, csatolt fájl formájában fogadható el. 
Amennyiben az egyesület a végleges nevezést nem nyújtja be határidőre, vagy hiányosan kitöltött 
végleges nevezést ad le, úgy 1.000,-ft/versenyző büntetést kell fizetnie. 
Amennyiben az egyesület nem nyújtott be végső nevezést, a végleges nevezést a tabella leadás 
határidejével egy időben pótolni kell, mert a versenyiroda ez alapján keresi ki a feldolgozandó 
tabellákat. Ennek hiányában a klub versenyzői nem indulhatnak a versenyen! 
6.) A versenyen való indulás feltétele, hogy a résztvevő klub bírót nevezzen a versenyre, melyet 3 
nappal a verseny előtt, azaz 2019. október 16., szerda éjfélig a Szakszövetség e-mail címére 
(hundiving@muugras.hu) kell megküldeni. A Szakszövetség ez alapján bírói panelt/beosztást készít. 
7.) A versenyző egyesületi tagsága. 
8.) A versenyen való indulás feltétele, hogy a versenyző a nevezést végző klub tagjaként érvényes 
versenyengedéllyel rendelkezzen (MOB-SIR regisztráció)! 
a) Ha a versenyző ezzel még nem rendelkezik, akkor versenyengedélykérő lapot kell leadni, 
melyhez a jelenlegi díjszabás esetén 1.000 Ft/versenyző fizetendő. Kérjük a befizetést a verseny után, 
a kiállított számla alapján banki utalással teljesíteni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: 
„versenyengedély”. 
b) A VEKL végső leadási határideje 4 nappal van a verseny kezdési napját megelőzően, azaz 2019. 
október 15., kedd 16.00-17.30 óra között a Duna Arénában Orczán Ildikónál! 
c) Amennyiben az érintett klub a VEKL-t nem nyújtja be határidőre, úgy 1.000 Ft/versenyző büntetést 
kell fizetnie, a versenyengedély díján kívül. Az eredeti érvényesen kitöltött versenyengedély-kérőt 
2019. október 17., csütörtök 16.00 óráig kell eljuttatni Orczán Ildikónak! Amennyiben ezen időpontig  
sem rendelkezik az adott klub versenyzője érvényes MOB-SIR regisztrációval vagy érvényesen 
kitöltött és a Szakszövetség felé leadott verseny engedélykérő lappal, úgy a leadott nevezések és 
büntetések megfizetése ellenére sem indulhat a versenyző. 
9.) A versenyző érvényes sportorvosi igazolásának megléte. 
Az aktuális versenynapon a verseny megkezdése előtt 1,5 órával köteles az érintett klub az érvényes 
sportorvosi igazolásokat bemutatni. Érvényes sportorvosi igazolás nélkül a versenyző nem 
versenyezhet. 
Amennyiben a versenyiroda sportorvosi adatbázisában a versenyző érvényes sportorvosi igazolással 
szerepel, úgy azt nem kell még egyszer bemutatni. 
Amennyiben a sportorvosi engedély lejárt, úgy az újat a versenyirodának be kell mutatni, és kérni, 
hogy töltsék fel az érvényességet az adatbázisba. 
10.) Nevezési díjak: 
a) az elit kategóriákban 1.000.-ft/fő/versenyszám 
b) a masters kategóriákban egyéni számokban 1.000.-ft/fő/versenyszám 
c) a masters kategóriákban szinkron számok 1000.-ft/pár/versenyszám 
d) a hobbi kategóriákban 500.-ft/fő/versenyszám 
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e) A nevezési díjat és a versenyengedélyek díját kérjük a verseny után, a kiállított számla alapján 
banki utalással teljesíteni a Magyar Műugró Szakszövetség bankszámlájára 
(számlavezető: K&H Bank Zrt; számlaszám:10402283-50494849-48491009) az azon feltüntetett 
határidőig. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni „nevezési díj”, és akinek volt leadott 
versenyengedély kérelme, annak a „versenyengedély”-t is kérnénk beírni. 
11.) A versenyen kézi iroda rögzíti és számolja ki az eredményeket.  
Valamennyi ugráslista (tabella) leadási határideje 2019. október 17., csütörtök éjfél. 
A tabellákat a muugras.hu honlapról tudják letölteni, melyeket kitöltve, csatolt fájlban kérjük a  
versenyiroda@muugras.hu e-mail címére megküldeni. A tabellák az első versenynapot megelőző nap 
(péntek) délelőtt összesítésre kerülnek! 
A kitöltött tabellákat a szövetség nyomtatja ki, a versenyzőknek és edzőjüknek alá kell írnia minden 
egyes tabellát. 
Amennyiben az érintett klub határidőre leadta a végső nevezését, de a tabellákat nem adja be 
határidőre, hiányosan vagy szabálytalanul tölti ki, úgy 1.000 Ft/versenyző/versenyszám büntetés 
megfizetése mellett pótolhatja 2019. október 18., péntek 12.00 óráig, és jeleznie kell a versenyiroda 
versenyiroda@muugras.hu e-mail címére és a Szakszövetség telefonszámára:  
+36 30 755 4343 is! 
Versenyzői tabella módosítására a versenynap első versenyszámának kezdete előtt 3 óráig 
bezárólag van lehetőség. A módosított és kitöltött nevezési lapot a versenyiroda@muugras.hu 
e-mail címére kell eljuttatni határidőn belül, és jeleznie kell a Szakszövetség telefonszámára:  
+36 30 755 4343 is! Ezen időn túl módosításra lehetőség nincs. 
 
Vitás kérdésben a Versenyek rendje, és jelen kiírás az irányadó! 
 
Az 1m-es versenyszámok a toronnyal szemközti oldalon lévő 4db elugró helyen kerülnek 
megrendezésre. 
 
A korosztályok ugrásai: 
o Elit kategóriák a FINA szabályoknak megfelelően 
o Hobbi kategóriák 3+1 választandó a nehézségi fok táblázatból 
o Masters kategóriák az alábbi FINA szabályoknak megfelelően: 
 
Egyéni versenyszámok: 

 

Korcsoport

Férfiak Nők

25-29 7 6

30-34 7 6

35-39 7 6

40-44 7 6

45-49 7 6

50-54 6 5

55-59 6 5

60-64 6 5

65-69 6 5

70-74 5 4

75-79 5 4

80+ 4 3

Versenyszámban kötelezően 

bemutatandó ugrásszám

1 méter és 3 méter
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 (x) 10 méteres magasságból bemutatható ugrásokra vonatkozó szabályozás: a korcsoportokhoz 

feltüntetett jelzés azt jelenti, hogy csak talpra merülő ugrásokat mutathatnak be ezen 

korcsoportokba tartozó versenyzők és a bemutatandó ugrások nehézségi foka nem haladhatja meg 

a 2.0 -t.  

Szinkron versenyszámok: 

Szinkron 3 méter - férfiak, nők, vegyes szinkron - 

 

* Az ugrások nehézségi foka 2.0, függetlenül a nehézségi fok táblázatban feltüntetett értéktől. 

Szinkron toronyugrás - férfiak, nők, vegyes szinkron -  

     

* Az ugrások nehézségi foka 2.0, függetlenül a nehézségi fok táblázatban feltüntetett értéktől. 

A szinkronugrás korbesorolása a két ugró életkorának összege szerint történik. 

Amennyiben a szinkron páros bármely versenyzőjének életkora meghaladja az 50. életévet, csak 

talpra merülő ugrást mutathat be a szinkron páros 10 méteres magasságból, és az ugrások nehézségi 

foka nem haladhatja meg a 2.0 értéket. 

  

Korcsoport

Férfiak Nők

25-29 6 6

30-34 6 6

35-39 6 6

40-44 6 6

45-49 6 6

50-54 5x 5x

55-59 5x 5x

60-64 5x 5x

65-69 5x 5x

70-74 4x 4x

75-79 4x 4x

80+ 3x 3x

Versenyszámban kötelezően 

bemutatandó ugrásszám

5 méter, 7.5 méter, 10 méter

Korcsoport Férfiak Nők
Vegyes 

szinkron

50-99 2*+ 2 2*+ 2 2*+ 2

100+ 2*+ 2 2*+ 2 2*+ 2
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2019. évi Masters Országos Bajnokság 
2. Hobbi Kupa és 11. Minősítő Verseny 

 
Edzésidő: 11-12.30h között 

A verseny programja: ............ 2019. október 19., szombat .... 12.30 óra 
A versenyszámok között 10 perc szünetet tartunk! 

1. versenyszám:  Masters 25-49 évesek  1méter  női és férfi 
2. versenyszám:  Masters 50-79 évesek  1méter  női és férfi 
3. versenyszám: B és A korcsoport  Toronyugrás leány és fiú 

min. *20 perc edzésidő, igény szerint hosszabbítható 
4. versenyszám: Hobbi l-ll.   3 méter  női és férfi 
5. versenyszám: B és A korcsoport   3 méter  leány és fiú 

 (+Felnőtt 3méter férfi bemutató sorozat) 

 -Eredményhirdetés- 

 
Edzésidő: 10-11.30h között 
A verseny programja: ............ 2019. október 20., vasárnap …. 11.30 óra 
A versenyszámok között 10 perc szünetet tartunk! 

6. versenyszám: Masters 25-49 évesek  3méter  női és férfi 
7. versenyszám:  Masters 50-79 évesek  3méter  női és férfi 
8. versenyszám:  Masters Szinkron 50-99 évesek és 100+ évesek 

     3méter  női és férfi 
9. versenyszám:  Masters Szinkron 50-99 évesek és 100+ évesek 

     3méter  Vegyes páros 
10. versenyszám:  Hobbi l-ll.  1méter  női és férfi 
11. versenyszám: B korcsoport  1méter  leány és fiú 
12. versenyszám: A korcsoport  1méter  leány és fiú 

(+Felnőtt 1méter férfi bemutató sorozat) 
min. *20 perc edzésidő, igény szerint hosszabbítható 

13. versenyszám:  Masters   Toronyugrás női és férfi 
14. versenyszám:  Masters Szinkron 50-99 évesek és 100+ évesek 

     Toronyugrás női és férfi 
15. versenyszám: Masters Szinkron 50-99 évesek és 100+ évesek 

     Toronyugrás  Vegyes páros 
-Eredményhirdetés- 
 

Indulói létszámtól függően a versenyszámok összevonhatók! 
 

  Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk! 
      Magyar Műugró Szakszövetség 
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