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II. Újbuda Kupa 

Ritmikus Gimnasztika Verseny 

 
Kedves Egyesület Vezetők, Edzők, Bírók, 

 
Szeretettel meghívunk benneteket ritmikus gimnasztika versenyünkre, amit 

2022. október 23-án 
rendezünk meg Budapesten, a Sport11-ben. A versenyt egyéni, együttes kéziszercsapat 

I-II-III. osztály   és szabadidő 1-2. szinten, illetve duó szabadidő 1-2. szinten hirdetjük 

meg. 

Rendező 
egyesület: 

 

Dél-Budai Sport Club 
1114 Budapest, Bocskai út 14. fszt. 4. 

 
Elérhetőség: 

Berzéki Rebeka 
mobil: +36-30-611-8100 

Veres Lilla 
mobil: +36-30-709-8136 

e-mail: info@delbudaisc.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
Helyszín: 

Sport11 
1112 Budapest, Kánai út 2. 
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Nevezési díj: 

egyéni: 8 500 Ft/tornász 
csapat, duó: 6 500 Ft/tornász 

 
A nevezési díjat számla ellenében kérjük a fizetési határidőig 
a következő bankszámlára átutalni: 

Dél-Budai Sport Club 
ERSTE Bank 
11600006-00000000-94724631 
Közlemény: A számla sorszáma 

 

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg a nevezési 
határidőig, akkor a nevezést érvénytelennek tekintjük! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Díjazás: 

Az eredményhirdetés születési évek szerint lesz szétbontva 
serdülő korosztályig. 

 

Egyéni összetett: 
Minden tornász érmet, oklevelet és ajándékot, az első 
helyezettek kupát is kapnak. A szabadidősport kategóriákat 
minősítéses rendszerben hirdetjük. 

 

Szerenkénti: 
Minden kategóriában, korosztályban az első három helyezett 
érmet kap. 

 

(szerenkénti = Az MRGSZ által kibocsátott követelmény tábla 
szerint a választható kéziszer lehet különböző típusú, de 
akkor is egységesen választható kéziszernek számít.) 

 
Csapat, duó: 
Minden versenyző kap érmet és ajándékot, valamint 
csapatonként/duónként oklevelet. 

A szabadidősport kategóriákat minősítéses 
rendszerben hirdetjük. 
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Nevezési 
határidő: 

Nevezési határidő: 2022.09.19., hétfő 
 

A nevezési határidőn túli lemondás esetén a nevezési díjat 
nem áll módunkban visszafizetni, de az ajándékot oda 
fogjuk adni a bírói értekezleten! Erről kérjük a szülőket is 
tájékoztatni! 

 

A nevezési határidőn túl új nevezéseket nem tudunk 
fogadni! 

 

Nevezni ezen a linken lehet: https://gm-
events.com/event/5F3B64EDD/ 

 

A zenéket szintén ezen a linken lehet feltölteni MP3 
formátumban 2022.10.15-ig. CD-t nem tudunk elfogadni a 
versenyen. 

Technikai 
követelmény: 

Lásd az MRGSZ által kibocsátott 2022. évre vonatkozó 
követelménytáblázatban. 

Orvosi 
szolgálat: 

A verseny egész időtartama alatt orvosi szolgálat lesz 
biztosítva. 

 
Egyéb 
információ: 

A  bíróknak és edzőknek meleg ebédet biztosítunk! 
Az edzőket, bírókat is az online felületen kell beregisztrálni! 
A versenyen kizárólag érvényes versenyengedéllyel és 
sportorvosi igazolással lehet elindulni! 

 

Szeretettel várunk Mindenkit és további jó felkészülést kívánunk! 

Üdvözlettel, 

Dél-Budai SC csapata 

https://gm-events.com/event/5F3B64EDD/
https://gm-events.com/event/5F3B64EDD/

