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Válogató feladatsor 2003-2002-2001-ben született versenyzők számára 

2016. január 22-23. 

 

Talajon/szárazföldön végrehajtandó gyakorlatok: 

 

 

1. Lábemelés bordásfalon:  

Kiinduló helyzet: bordásfalon hátsó függés  

  

hátsó függés → hajlításon keresztül lábemelés nyújtott lábú fej fölötti fogásérintéssel → 

nyújtott lábleengedés hátsó függés helyzetbe  

 

Értékelés: 30 másodperc alatt a helyesen végrehajtott gyakorlatok száma.  

◦ A gyakorlat végrehajtása során zárt térd és boka. 

 

2. Fekvőtámasz:  

Kiinduló helyzet: fekvőtámasz  

 

fekvőtámasz → ereszkedés hajlított karú fekvőtámaszba → emelkedés fekvőtámaszba 

 

Értékelés: 1 perc alatt a helyesen végrehajtott gyakorlatok száma.  

 

3. Kombinált guggolásból felugrás:  

Kiinduló helyzet: alapállás 

 

alapállás → guggolótámasz → ugrás fekvőtámaszba → ugrás guggolótámaszba → 

felugrás karlendítéssel magastartásba  

(→ folytatás: guggolótámasz → ugrás fekvőtámaszba → ugrás guggolótámaszba → 

felugrás karlendítéssel magastartásba…) 

 

Értékelés: 1 perc alatt a helyesen végrehajtott gyakorlatok száma.  

◦ A felugrás végrehajtása közben emelt fej, függőleges törzs. 

 

4. Balettlábak bemutatása: 

Kiinduló helyzet: hanyattfekvés 

 

1) hanyattfekvés → bal láb emelése balettláb helyzetbe → helyzetmegtartás: 4 

másodperc  
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2) hanyattfekvés → jobb láb emelése balettláb helyzetbe → helyzetmegtartás: 4 

másodperc 

3) hanyattfekvés → lábak emelése dupla balettláb helyzetbe → helyzetmegtartás 4 

másodperc 

 

Értékelés: bírói és szövetségi kapitányi/szövetségi edzői pontozás. 

 

5. Fejállásban 3 spárga bemutatása:  

Kiinduló helyzet: fejállás, jobb harántspárga 

 

fejállás, jobb harántspárga → fejállás, oldalspárga → fejállás, bal harántspárga 

 

Értékelés: bírói pontozás és szövetségi kapitányi/szövetségi edzői pontozás. 

◦ A feladat végrehajtása közben a törzs végig egy irányba néz. 

 

6. Híd bemutatása: 

híd pozíció bemutatása → helyzetmegtartás: zárt boka, nyújtott térd, karok vállszéles 

támaszban, nyújtott könyökkel 

 

Értékelés: a sarok és a kéz középső ujjának távolsága (cm) a testmagasság 

figyelembevételével. 

◦ A helyzetfelvétel szabadon választott. 

 

7. Vállízület flexibilitásának felmérése ugráló kötéllel: 

Kiinduló helyzet: szögállás, mellső rézsútos mélytartás fogásfelvétel az ugráló kötélen  

 

szögállás, mellső rézsútos mélytartás fogásfelvétel az ugráló kötélen →  nyújtott karú 

vállátfordítás hátra → szögállás, hátsó rézsútos mélytartás → nyújtott karú vállátfordítás 

előre → szögállás, mellső rézsútos mélytartás  

 

Értékelés: megtartott fogástávolság (cm) mérése az ugráló kötélen. 

◦ A feladat végrehajtása közben fogástartás az ugráló kötélen. 

 

8. Tánckoreográfia bemutatása: 

40 másodperc egyénileg elkészített tánckoreográfia, szabadon választott zenére. 

 

Értékelés: bírói és szövetségi kapitányi/szövetségi edzői pontozás. 
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Vízben végrehajtandó gyakorlatok: 

 

1. 4 x 100 m gyorsúszás: 2 percre indulással 

 

2. 13-15 évesek korosztályos kötelező elemek bemutatása:  

423 – Ariana 

301e – Barracuda Spinning 360° 

355h – Porpoise Spin Up 180°   

342 – Heron 

 

Értékelés: bírók és szövetségi kapitányi/szövetségi edzők általi pontozás. 

 

 

 

 


