
Közép – Dunántúli 
Regionális béka – delfin 

seregszemle 
VERSENYKIÍRÁS 

 
1. A verseny célja: élményszerzési, 

versenyzési lehetıség biztosítása, valamint 
az adott korosztályok éves felmérése a 
Közép-Dunántúli régió béka és delfin 
korosztályú versenyzıinek 

 
2. A verseny rendezıje: Hullám 91 ÚVE és a 

Tatabányai Vízmő SE 
 
3. A verseny idıpontja: 

2011. július 9. (szombat) – 10.00 óra 
 

4. A verseny helyszíne: 
Tatabánya, Gyémánt Fürdı, nyitott 
medence, 50 m / 8 pálya / elektromos 
idımérés.  
 

5. A versenybíróság elnöke: Vígh Márta 
 
6. A verseny fırendezıje: 

Sárdi Ákos, tel: +3670 360 87 00 
 

7. A verseny résztvevıi: a Közép-Dunántúli 
régió egyesületeinek versenyzıi, akik 
rendelkeznek érvényes sportorvosi 
engedéllyel, valamint a MÚSZ versenyzési 
engedélyével. 
Versenyen kívüli indulásra nincs lehetıség. 
 

8. Korosztályok:  
 

béka 2003-2004 születésőek 
delfin 2001-2002 születésőek 

      
9. Nevezés, nevezési ablak: csak on-line, a 

www.hullam91.hu oldalon. Nevezni lehet 

2011. július 6, 22.00 óráig. Ez alatt az idı 
alatt tetszılegesen módosítható a nevezés. 
Ezután a nevezések változtatására nincs 
lehetıség. A nevezéskor bevitt adatok 
jelennek majd meg a Rajtlistában és a 
verseny Jegyzıkönyvében is. 

 
10. Nevezési díjak: minden egyéni számban, 

rajtonként 650,- Ft, váltók esetében 700,- Ft. 
A helyszínen készpénzben – számla 
ellenében – fizetendı.  

 
11. Rajtlista: 

2011. július 7, 10.00 órától megtekinthetı, 
illetve letölthetı és kinyomtatható a 
www.hullam91.hu oldalról. 
 

12. Értékelés, díjazás: 
A versenyszámokban, nemenként és 
évfolyamonként elkülönítve történik. Az elsı 
három helyezett egyéni és váltócsapat tagjai 
éremdíjazásban részesülnek. 
A váltószámokban a csapatokat 
évfolyamonként összevontan 
(korcsoportokban - béka + delfin) értékeljük.  
 

13. Egyebek. 
- Minden versenyszámban idıfutamos 

beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam 
lesz a legerısebb. A fiúk és lányok külön 
úsznak. 

- A versenyrıl készülı jegyzıkönyv EXCELL 
és PDF formátumban letölthetı lesz a 
www.hullam91.hu oldalról. 

- Az uszodába a versenyzık és edzıik 
ingyenesen léphetnek be. 

- Kísérık számára 300,- forintos kísérıjegy 
váltása kötelezı. 

- Felelısséget csak az értékmegırzıben 
elhelyezett tárgyakért vállalunk. 

- Nyitott uszoda lévén a résztvevık maguk 
gondoskodnak esetlegesen a nap, és / vagy 
az esıvédelemrıl. 

 
14. A versenyen a MÚSZ és FINA szabályait, 

és az egyrajtos indítást alkalmazzuk. 
 
15. Költségek: a rendezés költségei a 

rendezıket, a részvétel (utazás, nevezés, 
étkezés, stb…) költségei a résztvevı 
egyesületeket, versenyzıket, szülıket 
terhelik. 

 
16. A verseny MÚSZ engedélyének száma: 

 
157 / 2011. 

 
17. Versenyszámok és sorrendjük: 
 

2011. július 9, - Tatabánya 
 

8.50-tól 9.50-ig bemelegítés 
10.00-tól verseny 

 

 
 
 
 
Székesfehérvár, 2011. május 31. 
 

Sárdi Ákos 
a Hullám 91 ÚVE - elnöke 


