
 

BÁCSVÍZ KUPA 
 

 

 

1. A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, a korosztályos versenyzők részére. 

 

2. A verseny rendezője: BÁCSVIZ-KVSC-KESI 

 

3. Versenyigazgató: Szigeti Tibor a BÁCSVIZ –KVSC-KESI elnöke  

 

4. A versenybíróság elnöke: Gáll Tibor 

 

5. A versenyhelye: Kecskeméti Fedett Uszoda, 50m-es 8 pályás versenymedencéje. 

Vízhőfok:26 C. Elektromos időmérés. 

 

6. A verseny időpontja: 

 

2011. MÁJUS 28. SZOMBAT 10.00 óra, bemelegítés: 9.00 órától 

 

7. Résztvevők: a versenyen csak azok a versenyzők indulhatnak, akik a MÚSZ 

versenyzési engedélyével, sportorvosi engedéllyel és sikeres szakmai minimum 

vizsgával rendelkeznek. 

 

Korosztályok: 
„A”  2003-2004 születettek és fiatalabbak 

„B”  2001-2002 születettek 

„C” 1999-2000 születettek 

„D” 1997-1998 születettek 

„E” 1995-1996 születettek 

„F“ 1994 születettek és idősebbek 

 

8. A versenyszámok és azok sorrendje:  
 

1. 50m fiú pillangóúszás A-B-C-D-E-F 

2. 50m lány pillangóúszás A-B-C-D-E-F 

3. 200m fiú mellúszás C-D-E-F 

4. 200m lány mellúszás C-D-E-F 

5. 100m fiú hátúszás A-B-C-D-E-F 

6. 100m lány hátúszás A-B-C-D-E-F 

7. 100m fiú mellúszás A-B-C-D-E-F 

8. 100m lány mellúszás A-B-C-D-E-F 

9. 200m fiú gyorsúszás C-D-E-F 

10. 200m lány gyorsúszás C-D-E-F 

11. 4x100m fiú VEGYES váltó C-D-E 

12. 4x100m lány VEGYES váltó  C-D-E 

 
 

9. Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. 



Az ELSŐ futam a legerősebb. 

A versenyen az egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra. 

A legeredményesebb csapat, egyesületenként 2 versenyző/versenyszám, illetve a 

váltók eredményének figyelembevételével, elnyeri a „BÁCSVÍZ-KUPÁT”. 

A pontverseny: 10-8-6-5-4-3-2-1 pontozás alapján. Egyesületenként több váltó is 

nevezhető, a pontversenyben csak az „A” váltót vesszük figyelembe. 

 

10.  Díjazás: Az egyéni versenyszámokban  a megjelölt évjáratok szerint az I-III. 

helyezett érem díjazásban részesül. A váltókban oklevél díjazás lesz. 

 

11. Nevezés: 
A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás 

rendszeren keresztül (www.muszuszoranglista.hu), 

Nevezési határidő: 2011. május 18-24.  

A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, 

helyszíni nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges!  

 

A verseny rajtlistája május 26-tól a www.kvsc.info weboldalon megtekinthető. 

 
Információ: BÁCSVIZ-KVSC részéről: Budavári István 70/318-2431 
 

12. Nevezési díj:  800.-Ft rajtonként, váltók nevezése esetén is, melyet a verseny kezdete 

előtt kérünk a verseny titkárságán befizetni.  

 

13. Jegyzőkönyv, Rajtlisták: a www.kvsc.info és a www.muszuszoranglista.hu 

oldalon megtekinthető és letölthető, nyomtatott formában 1000.-Ft. 

   

14. Költségek: a rendezés és díjazás költségeit a rendező, a részvételi költségeket a 

csapatok fizetik. 

 

15. Egyebek:   A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. 

A versenyen a MÚSZ és a FINA szabályai érvényesek, a fürdőruha használat esetében 

is. 

 

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért felelősséget nem vállalunk. 

A versenyzők és kísérőik az ingyenes belépőt a fedett uszoda bejáratánál vehetik át. 

Az uszoda térben papucs használata kötelező! A versenyt 16.00 óráig be kell fejezzük 

ezért a nevezések elfogadásánál ezt figyelembe kell vegyük. 

 

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség engedélyezte a 109/2011. számon. 

 

Kecskemét, 2011. április 30. 

 

 

 Szigeti Tibor 

 BÁCSVIZ-KVSC ELNÖKE 

http://www.muszuszoranglista.hu/
http://www.kvsc.info/

