
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CELLDÖMÖLKI NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A verseny fıvédnöke: Fehér László Úr, Celldömölk város polgármestere, a 
Celldömölki Úszó Klub elnöke. 
 
A verseny célja: Versenyzési lehetıség biztosítása a korosztályos és felnıtt úszóknak 
elıfutam – döntı rendszerben. 
 
A verseny rendezıje: Celldömölki Úszó Klub 
 
A verseny helye: Vulkán Fürdı; Celldömölk; 9500 Sport utca 8. 
 
A verseny ideje: 2011.február 5-6. 
 
A medence mérete, adatai: A medence 25 m-es, 6 pályás, elektromos idımérı berendezéssel 
ellátott. A víz hıfoka 26,2-26,6 C. 
 
A versenybíróság elnöke: Sas Katalin Úrhölgy, nemzetközi versenybíró 
 
A verseny fırendezıje: Esküdt Roland, tel: 70/338-5968 
 
A verseny résztvevıi:  
Mindenki indulhat, akit egyesülete benevezett a nevezési díjat megfizette, valamint érvényes 
sportorvosi igazolással rendelkezik illetve egyesülete tagja a MUSZ-nak. Az 1985. után 
születetteknek rendelkezniük kell szakmai minimum vizsgával. Ezen igazolások hiányában 
csak versenyen kívül állhatnak rajthoz! A külföldi csapatoknak rendelkezniük kell sportorvosi 
igazolással, valamint hazájuk versenyzési engedélyével.  

 
Korosztályok 

Cápa:     Fiú: 1999-2000 
     Lány: 2001-2002 
Gyermek:    Fiú: 1997-1998   

Lány: 1999-2000 
Serdülı:    Fiú: 1995-1996 
     Lány: 1997-1998 
Nyitott kategória:   Fiú: 1994-ben és korábban születettek 
     Lány: 1996-ban és korábban születettek 
 
Nevezés, nevezési ablak: 
csak on-line,  www.hullam91.hu oldalon. Nevezni 2011. január 31. 24.00 óráig van lehetıség. 
Ez idı alatt tetszılegesen módosítható a nevezés. Ez után, változtatásra nincs lehetıség. A 
nevezéskor felvitt adatok jelennek meg a rajtlistában valamint a jegyzıkönyvben is. 
 
Nevezés, nevezési díj: 
Minden versenyszámban rajtonként 700,- a nevezés, ami a helyszínen – számla ellenében – 
fizetendı. 
 
Rajtlista:  
2011. február 02-tıl megtekinthetı, illetve letölthetı és kinyomtatható a www.hullam91.hu 
oldalról. 
 
Értékelés, díjazás:  
Minden korosztályban a kiírásnak megfelelıen korosztályok szerint hírdetünk eredményt, z 
idıfutamokban elért idıeredmények alapján. Az 1-3. helyezett érmet a 4-6. helyezett 
oklevelet kap.  
 

 



Pénzdíj: A versenyen a legmagasabb LEN pontot elért versenyzıket külön díjazzuk. A 

pénzdíjért csak azon versenyzık szállhatnak ringbe, akik a verseny során legalább öt (5) 

versenyszámban rajthoz állnak (mindegyik versenynapon indulni kell azoknak, akik a 

pénzdíjért szállnak ringbe!!!) 

 A versenyzık négy legmagasabb LEN pontját összeadjuk és a kapott eredmény után 

hírdetünk gyıztest, valamint helyezetteket. 

A pénzdíjért folyó versenyben nincs korosztályok szerinti értékelés, minden versenyzınek 
számít az eredménye (cápa, gyermek, serdülı, ifi, felnıtt). 

 
A teljes pénzjutalom összege 450 Euro, amely az alábbiak szerint kerül felosztásra: 

 
I. Hely 100 Euro 

II. Hely 75 Euro 
III. Hely 50 Euro, mind a férfiak, mind a nık esetében. 

 
Egyebek:  
Minden versenyszámban idıfutamos besorolást alkalmazunk, ahol az utolsó futam a 
legerısebb. A fiúk és a lányok külön versenyeznek. 
 
Szintidıs versenyszámokban a szintidıt nem teljesítı versenyzık után – számla ellenében - 
500 Ft-ot kell fizetni. 
 
Hagyományteremtı céllal, arra kérünk minden kedves nevezı egyesületet, hogy versenyünkre 
készítsenek egy egyesületi zászlót (80 cm x 120 cm-es méretben 100 cm-es nyéllel), mely a 
verseny ideje alatt uszodánkat díszíti és emeli versenyünk hangulatát. 
 
A versenyen résztvevı csapatok edzıit ezúton sok szeretettel meghívjuk egy borkóstolóval 
egybekötött vacsorára, szombat estére. Kérjük részvételi szándékukat az alábbi e-mail címre 
jelezni, szíveskedjenek. 
 
Az uszodába a versenyzık valamint az edzık ingyenesen, míg a kísérık 200,- forintos kísérı 
jeggyel léphetnek be. 
 
Az uszodában a papucs, váltócipı, lábzsák valamelyikének használata kötelezı! Megkérünk 
mindenkit, hogy ezt maradéktalanul szíveskedjen betartani. 
 
A versenyen a MUSZ valamint a FINA szabályait és az egy rajtos indítást alkalmazzuk. 

 
A verseny MUSZ engedélyének száma: 4 / 2011 
 
Szállás, étkezés:  
A verseny ideje alatt szállás, teljes ellátással a Hotel Vasvirágban intézhetı.  
Telefon: 
E-mail: 
Honlap: www.vasvirag.hu 
 
Verseny információ: roland.eskudt@gmail.com illetve 06 70 338-5968 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Versenyszámok és sorrendjük 

 
2011. február 05. szombat délelıtt 

Bemelegítés: 9.00-9.45 
Verseny kezdete: 10.00 

 
1. 50 m nıi mell 
2. 50 m ffi mell 
3. 50 m nıi gyors 
4. 50 m ffi gyors 
5. 400 m nıi vegyes szintidı: 6’30” 
6. 400 m ffi vegyes szintidı: 6’30” 
 

2011. február 05. szombat délután 
Bemelegítés: 15.00-15.45 

 
15.50 Ünnepélyes megnyitó.  

A versenyt megnyitja Fehér László polgármester Úr, a Celldömölki VVSE elnöke 
 

Verseny kezdete: 16.00 
 

7. 200 m nıi mell szintidı: 3’30” 
8. 200 m ffi mell  szintidı: 3’30” 
9. 100 m nıi hát 
10. 100 m ffi hát 
11. 200 m nıi gyors szintidı: 3’00” 
12. 200 m ffi gyors szintidı: 2’50” 

 
2011. február 06. vasárnap 

Bemelegítés: 8.00-8.45 
Verseny kezdete: 9.00 

 
13. 200 m ffi pillangó szintidı:3’30” 
14. 200 m nıi pillangó szintidı:3’30” 
15. 50 m ffi hát 
16. 50 m nıi hát 
17. 100 m ffi mell 
18. 100 m nıi mell 

 
2011. február 06. vasárnap 
Bemelegítés: 14.00-14.45 
Verseny kezdete: 15.00 

 
19. 50 m ffi pillangó 
20. 50 m nıi pillangó 
21. 200 m ffi hát  szintidı:3’15” 
22. 200 m nıi hát  szintidı:3’15” 
23. 100 m ffi gyors 
24. 100 m nıi gyors 

 
 

Eredmény hirdetés folyamatosan a versenyszámok között!!! 


