
Versenykiírás Karácsony Kupa egyköteles páros és kétköteles csapat kötélugró verseny 

Competition description Christmas Cup Rope SKipping Pair and DD SingleTeam Competition 

Christmas Cup Súťaž 

Szombathely 2018. december 15.  13h 

15.12.2018 o 13:00 v Szombathely  v Maďarsku 

Adresa: Bolyai Gyakorló Iskola és Gimnázium Szombathely Bolyai utca 11.  Location 

Korosztályok: /Age  category /  

Vekové kategórie: 

• mini: 2010. és fiatalabb( and younger) mini 2010 a mladší 

• gyermek: 2009-2008. kids 2009 – 2008 

• serdülő: 2007- 2006.novice 2007 – 2006 

• ifjúsági: 2005-2004-2003. junior 2005 – 2003 

• felnőtt: 2002 and older senior 2002 a starší 

Amennyiben egy korosztályban nem lesz minimum 4 induló csapat, akkor a két egymás mellett lévő 

korosztályt összevonjuk. If there will be less than 4 teams in one age group, we will blend with the 

next one. 

Ak bude menej ako 4 tímy v jednej vekovej kategórii, budú zlúčené s najbližšou kategóriou.  

/Event/  Páros egyköteles verseny: /Pair Single rope/ 

Disciplíny – Single Rope v pároch 

• 2x30 sec. gyorsasági futás/ speed/  

• 2x30 sec. dupla  double unders / dvojšvihy 

• Páros szabadon választott gyakorlat  Pair freestyle  

A párosban csak összetett eredményt hirdetünk. 

In pair we only advertise complex results. 

Za párové disciplíny sa vyhlasujú výsledky spolu. (Vysvetlenie: Spočítavajú sa jednotlivé body získané 

v jednotlivých súťažných disciplínach a  celkový počet je výsledné skóre. Ak nejaký súťažiaci sa 

nezúčastní napr. Freestylu, nepripíšu sa mu žiadne body do celkového výsledku.)   

/Event /Duplaköteles csapatverseny versenyszámai: Double Dutch Events 

Double Dutch disciplíny 

• 3x40 sec. gyorsasági futás  3x40 sec.DD speed relay 

• 1x60 sec gyorsasági futás 1x60 sec DD speed 

• 3x40 sec. dupla a kétkötélben 3x40 sec double under in DD / dvojšvihy 

A DD verseny három versenyszámából összetett eredményt hirdetünk. 

In DD three event we only advertise complex results. 

Za DD disciplíny sa vyhlasujú výsledky spolu. 

 



Díjazás: minden korosztályban 1-3. helyezett érem / medal /  1-3 places medal / prvé 3 miesta 

získavajú medaile 

4-6. helyezett oklevél díjban részesül / certificate/  4-6 places certificate / 4-6 miesto získavajú 

certifikáty 

Nevezési díj:  Entry fees / Vstupný poplatok  

 páros verseny  3000 ft/ pár  10 EUR/ pair 10€ / pár 

 csapat nevezési díj:  4500 ft/ csapat 12 EUR/ team 12€ / tím 

 Az egy és kétköteles versenyre külön lehet nevezni.  

You can register seperately for single rope and double dutch events. 

Je možné sa registrovať len do single rope párových disciplín alebo len do DD disciplín. 

Nevezési határidő: 2018. október 25. Registration deadline: 25./10/2018 

Úzavierka registrácie 25.10.2018 

Registrovať sa môžete prostredníctvom jumprope.sk@gmail.com Prihlášky je možné stiahnuť 

z webstránky www.jumprope.sk  

V prípade akžchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.  

Sikeres felkészülést kívánunk! 

Wishing you a successful training period! 

We will be looking forward to hearing from you soon! 

Szombathelyi Kötélugró Klub      Füle Magdolna & Bánhegyi Attila 
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