
Református Középiskolák II. Tornaversenye 

Országos leány és fiú tornaverseny 

 

1.A verseny célja: 

Felkészülés a diákolimpia területi versenyére. 

A református középiskolák tanulói számára versenylehetőség biztosítása.  

A torna sportág népszerűsítése. 

 

2.A verseny helye és ideje: 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

4026 Debrecen, Péterfia 1-7. 

 

2017. március 11. (szombat) 

A verseny kezdete:   10.00 óra 

A verseny várható befejezése: 15.00 óra. 

 

3.A verseny résztvevői: 

Csapatbajnokság: 

A református középiskolák nevezett csapatai. 

Iskolánként, nemenként egy intézményből több csapat is indulhat.  Csapatlétszám 6 fő, amelyből 

szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat eredményét. 

 (Így már 4 fővel csapat nevezhető.)  

Előírt gyakorlatot kell bemutatni. 

Egyéni verseny: 

A versenyző nevezhető egyéni összetett versenyben.  

Egyéni versenyben is az előírt gyakorlatot kell bemutatni. 

Az egyéni versenyzők eredménye a csapatversenyzők egyéni összetett eredményével együtt kerül 

rangsorolásra. 

 

4.Versenyszámok, gyakorlatanyag:  

Diákolimpia “B” kategória  előírt gyakorlatai V-VI. kezdő korcsoportban. 

(Megtalálható a Magyar Diáksport Szövetség honlapján. Versenykiírás-TORNA címszavaknál. A 

gyakorlatokhoz videóanyag is tartozik.) 

V-VI korcsoport kezdő kategória szerei: 

Fiúk: talaj-gyűrű-ugrás-korlát 

Leányok: ugrás-gerenda-talaj 

Ugrásban két kísérlet végezhető, melyből a jobbik számít. 

 

 

Díjazás:  

Összetett csapat bajnokság: 1-3. helyezett érem-, és minden csapat oklevél díjazásban részesül. 

Egyéni összetett: nemenként 1-6. helyezett érem díjazásban részesül.  

 

Nevezési határidő: 2017. február 28. 

 

 

 



Egyéb tudnivalók: 

 Minden olyan kérdésben, melyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a MOTESZ és MDSZ 

versenyszabályai az irányadók.   

 A kijelölt öltözőért a csapat felelősséggel tartozik. 

 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért felelősséget nem vállalunk. 

 A nevezésen kérem feltüntetni a testnevelő, edző nevét is. 

 Igazolás: érvényes diákigazolvánnyal és orvosi igazolással. 

 

Nevezési díj:  csapatversenyre: 6000   Ft. 

                         egyéni versenyre:  1500   Ft. 

 

Szállás az iskola most felújított új kollégiumában lehetséges. 

Szállásdíj: 2000Ft/fő, amely költség tartalmazza a reggelit is.   

A szállásdíj befizetése utólag átutalási számlával történik. 

Valamennyi résztvevő számára szendvicsebédet biztosítunk. 

 

A pontos, zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük a csapatok  és egyéni versenyzők nemek 

szerinti nevezését, valamint a szállás igényét pontos létszám szerint(fiú, leány, felnőtt) e-mailben 

vagy faxon február 28-ig megküldeni szíveskedjenek. 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

4028 Debrecen, Péterfia u. 1-7. 

Telefon:52-614-896   Fax:52-315-630 

 

Nevezési e-mail cím: dudiktundi@drkg.hu  

Nagyné Dudik Tünde testnevelő tel. számom: 06-30-23-83-674 

 

 

 

Mindenkinek jó felkészülést kívánunk!    

 

A verseny szervezői 

 


