
 1 

A MÚSZ 2011. évi Országos Vidék Bajnoksága 
 

A verseny célja: 

� A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintő versenyeken a 
Magyar Köztársaság 2011. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése; 

� Felkészülési és válogatási lehetıség biztosítása 
− a 2011. évi Világbajnokságra 
− a 2011. évi Junior Európa-bajnokságra 
− a 2011. évi EYOF-ra 
− a 2011. évi Rövidpályás Európa-bajnokságra 

� Az egyesületi úszószakosztályok munkájának felmérése, az egyes bajnokságokon és az 
egyesületi rangsor megállapítása. 

1) A verseny idıpontja: 

LX. Országos Vidék Bajnokság 
A helyszín: Székesfehérvár Idıpont: 2011. július 29-31. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2011. július 15. 0.00 óra és július 22. 24.00 óra között lehet. 
Nevezési idı: 2010. január 01 – 2011. július 22. között elért eredmények alapján. 
Résztvevık: kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 
A versenyzık csak korosztályukban értékelhetık! 

2) A verseny helyszíne és az idımérés módja 

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Székesfehérvár, Mészöly G. u. 6/b. A víz hıfoka 26-28 ˚C. 
Az idımérés elektromos idımérı berendezéssel történik. 

3) A verseny rendezıje 

Fejér megyei Úszószövetség. Email: fmusz2011@gmail.com, telefon: +3670 360 87 00 

4) A verseny résztvevıi 

a) A Szövetség által rendezett bajnokságok lehetnek korosztályhoz és/vagy szintidıhöz kötöt-
tek, vagy nyíltak és szintidıhöz kötöttek, azokon részt vehetnek azok a versenyzık: 
a1 akik saját névre szóló, a NYÁB által ügykezelt Sportegyesületi Tagsági Könyvben („Kék 

könyv”) bejegyzett érvényes tagsági jogviszonnyal, versenyzési és sportorvosi enge-
déllyel, továbbá 

a2 sportolói azonosító kártyával, valamint 
a3 az 1985. január 01. után született versenyzık esetében az úszásnem sikeres szakmai 

minimum vizsgájával rendelkeznek, továbbá 
a4 a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvébe foglalt egyéb feltéte-

leknek megfelelnek és a bajnokságra arra jogosult MÚSZ tagszervezet benevezi. 
A nevezést benyújtó MÚSZ tagszervezet csak a nevezés idején joghatályos bírósági bejegy-
zés szerinti névhasználatra jogosult. 

b) A nem magyar állampolgárságú rajthoz állók összes nevezési feladatai ügyében a FINA sza-
bályok és a jelen kiírás 11. i) pontjában rögzített MÚSZ szabályok szerint kell, eljárjon az 
úszó versenyzıt nevezı egyesület. 

c) Azon MÚSZ tagszervezet, amely ellen jogerıs tiltó határozat van hatályban, annak lejártáig 
az Országos Bajnokságokon nem indulhat. (Ha a büntetés tartama a verseny kezdete elıtt 
letelik, abban az esetben a nevezés leadható az eltiltás hatálya alatt is.) 
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d) Korosztály megkötések 
 

Bajnokság/seregszemle Évjárat/Lányok Évjárat/Fiúk 

Vidék Bajnokság 
„A” : 15 éves és idısebbek 

„B” : 13 és 14 évesek 
„C” : 11 és 12 évesek 

„D” : 17 éves és idısebbek 
„E” : 15 és 16 évesek 
„F” : 11 - 14 évesek 

5). A versenyszámok és azok sorrendje 

LIX. Országos Vidék Bajnokság 

1. nap 
du.  15:00 

2. nap 
de.  9:00 

2. nap 
du.  16:00 

3. nap 
de.  9:00 

3. nap 
du.  16:00 

1. 400 m nıi vegyes 5. 100 m nıi gyors 13. 400 m nıi gyors 21. 200 m nıi gyors 29. 50 m ffi pillangó 
2. 400 m ffi vegyes 6. 200 m ffi gyors 14. 200 m ffi vegyes 22. 100 m ffi gyors 30. 50 m nıi pillangó 
3. 800 m nıi gyors 7. 200 m nıi pillan-

gó 
15. 100 m nıi pillan-

gó 
23. 100 m nıi mell 31. 50 m ffi hát 

4. 1500 m ffi gyors 8. 100 m ffi mell 16. 200 m ffi mell 24. 200 m ffi hát 32. 50 m nıi hát 
  9. 100 m nıi hát 17. 200 m nıi vegyes 25. 200 m nıi hát 33. 50 m ffi mell 
  10

. 
200 m ffi pillangó 18. 400 m ffi gyors 26. 100 m ffi pillangó 34. 50 m nıi mell 

  11
. 

200 m nıi mell 19. 4x50 m nıi gy.v. 27. 4x50 m nıi v.v. 35. 50 m ffi gyors 

  12
. 

100 m ffi hát 20. 4x50 m ffi gy.v. 28. 4x50 m ffi v.v. 36. 50 m nıi gyors 

6.) A helyezések eldöntése 

A helyezéseket a versenybíróság az elért idıeredmények alapján dönti el. A jelen versenykiírás 
14.) pontjában található táblázatokban meghatározott lebonyolítási rend szerint kerülnek az egyes 
versenyszámok megrendezésre és a helyezések eldöntésre. 

7.) Díjazás 

Az Országos Bajnokságok egyes versenyszámainak elsı, második és harmadik helyezettjei baj-
noki éremdíjazásban részesülnek. A gyıztesek a Magyar Köztársaság Vidék Úszóbajnoka címet 
nyerik. 

8.) Költségek 

A Vidék Bajnokság költségei a rendezı szervet terhelik. Ezen bajnoki versenyekre a MÚSZ az 
„A” és „D” kategória részére egy garnitúra éremdíjat biztosít. A versenyzık nevezési, szállás, ét-
kezési, utazási, valamint egyéb költségeit a nevezı egyesületek fizetik. 
 

9.) Nevezések 

a) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyeken, seregszemlén és egyéb versenyeken ugyan-
azon a versenynapon a nevezı sportszervezet nevében kizárólag egy személy jogosult in-
tézkedésre. Az intézkedésre jogosult személy, a nevezésre jogosult sportszervezet képvi-
selıje vagy az általa írásban felhatalmazott nagykorú személy lehet. 

b) A 2011. évi bajnokságokra a MÚSZ on-line nevezési rendszerén keresztül lehet nevezni. 
Ezt a rendszert az egyesületek képviselıi elızetes regisztráció után vehetik igénybe. A ne-
vezésre rendelkezésre álló határidı általában 7 nap, a határidı a verseny kezdete elıtti 
péntek, 24 órakor jár le. A versenyek rajtlistáját a rendezık 24 órával a verseny kezdete 
elıtt teszik közzé az interneten, az on-line nevezések honlapján. Az on-line nevezésrıl a 
MÚSZ külön tájékoztatót készít, az abban foglaltak szerint kell az egyesületeknek eljárni a 
nevezések leadásakor. Lényeges, hogy az egyesületek csak a saját versenyzıiket tudják 
nevezni, és csak az ı elért eredményeiket nézhetik meg. A benevezett versenyzıkhöz az 
on-line nevezési rendszer a nevezési határidı lejártakor érvényes, legjobb idıt rendeli hoz-
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zá. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a versenyek helyszínén nevezni már nem le-
het, csak a benevezett versenyzık visszaléptetésére van lehetıség a verseny kezdete elıtt 
maximum 2 órával. 

c) A 9) a) pontban meghatározottak szerint eljárásra jogosult személy felelısséggel tartozik a 
MÚSZ honlapján olvasható, joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartásáért. Ezen sze-
mély ugyancsak felelısséggel tartozik a joghatályos FINA Doping Control Rules 
(www.fina.org) és joghatályos FINA dopping lista (lásd: Antidopping tiltólista) elsı osztályú 
sportolókra és nemzetközi osztályú sportolókra vonatkozó vizsgálati kötelmeivel és összes 
körülményeivel. (Elsı osztályú sportoló és nemzetközi osztályú sportoló joghatályos WADA 
Kódex szerinti meghatározását a MÚSZ honlapján is megtalálható Nemzetközi Doppingel-
lenes Szabályzat 1. függeléke rögzíti.) 

d) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyekre és egyéb versenyekre benevezett elsı osztá-
lyú sportolók és nemzetközi osztályú sportolók, vagy azok gondviselıi részére a jelen ver-
senykiírás 9) a) és b) pontjában említett kötelmek ismertetése és oktatása a nevezı sport-
szervezet felelıssége.  

e) Jelen versenykiírás 9) a), b) és c) pontjában meghatározott joghatályos WADA Kódex, jog-
hatályos FINA Doping Control Rules és joghatályos FINA dopping lista versenyzıi ismere-
tének hiánya esetén keletkezı összes jogkövetkezmény az adott sportszervezet nevezést 
benyújtó képviselıjének felelıssége.  

f) A bajnokságokon, seregszemlén és egyéb versenyeken megúszott, szövetségi rang-
listás szintidıvel lehet nevezni a versenyzıt. (A szövetségi ranglistára a Szövetség ré-
szére bejelentett, megküldött és beérkezett jegyzıkönyvben szereplı eredmények alapján 
lehet felkerülni.) 

g) Az Országos Vidék Bajnokságon csak a „C” és „F” korcsoport számára kötelezı a táblá-
zatban megadott nevezési szint elızetes teljesítése, és nekik a nevezéshez szerepelniük 
kell a Szövetség adatbázisában. Az „A” és a „B”, valamint  a „D” és az “E” korcsoportú ver-
senyzık részére nincs nevezési szint, de szerepelniük kell a Szövetség adatbázisában. 

Az Országos Vidék Bajnokságon minden benevezésre került versenyzı csak a saját kor-
csoportjában versenyezhet. 

h) A bajnokságokon és a Szövetség egyéb versenyein nevezési díjat kell fizetni. 

A Szövetség tagjainál tagsági jogviszonnyal rendelkezık részére a nevezési díj a jelen ki-
írásban szereplı versenyeken egységesen nevezésenként 1000 Ft (váltók nevezése esetén 
is). 

 A jelen kiírásban meghatározott bármely fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a bene-
vezett versenyzı az adott Bajnokságon nem állhat rajtkıre. 

i) függetlenül a hivatalosan elért idıeredmények alapján történik. 

j) A 2011. évi Szövetség által rendezett versenyekre a nevezési határidıig kell beküldeni: 
j1 A joghatályos Stv. 32.§ (1) pontjában foglaltak szerinti igazolásokat. „… A hivatásos, az 

amatır és vegyes (nyílt) versenyrendszerben (a továbbiakban együtt: bajnokság) csak 
az a sportszervezet indulhat (nevezhet) amelynek a bajnoki versenyévad kezdetén a 
nevezési határidı lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása és illetékes 
szerve az Sztv. (a számviteli törvény-R.) szerinti beszámolóját már elfogadta, valamint 
a sportvállalkozás az Sztv. Szerinti letétbe helyezésre vonatkozó és közzétételi kötele-
zettségének eleget tett és e tényeket igazolja”. A szóban forgó igazolást legkésıbb 
az elınevezés határidejéig kell benyújtani a Szövetséghez. Az igazolás a benyúj-
tását követıen az egész bajnoki szezon további idıszakára érvényes. 

 Megjegyzés: A Nemzeti Sportszövetség az egyes sportszövetségeknél szúrópróbasze-
rően ellenırizheti az indulási (nevezési) feltételek folyamatos meglétét, illetve az azt 
igazoló dokumentumokat. 

j2 A benevezett versenyzı részére szabályosan kitöltött „Gyógyszerhasználati nyilatko-
zat”-ot, amennyiben a felkészülése folyamán bármilyen gyógyszert szedett. 

j3 Az aktuális évi MÚSZ tagdíj befizetésérıl szóló igazolást. 
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 Az elıbbiekben felsorolt dokumentumok valamelyikének hiánya esetén, a Stv. Alap-
ján, a Szövetség nem jogosult az elınevezés elfogadására. 

k) A törzsadat a versenyzık 2010. január 01-tıl a jelen versenykiírásban megadott idıpont-
okig, 50 m-es uszodában, illetve a Rövidpályás versenyek esetében 25 m-es uszodában 
elért legjobb versenyeredményét (kézi és az önmőködı idımérı berendezés adatait együt-
tesen) tartalmazza. A törzsadat csak azon hazai versenyek idıeredményeit tartalmazhatja, 
melyeket a Szövetség engedélyezett, és a verseny jegyzıkönyve a verseny egyéb doku-
mentumaival együtt 48 órával a versenyt követıen a musz@musz.hu e-mail címre beérke-
zett, és az abban szereplı eredményeket a Szövetség a szabályokkal egyezınek találta, 
és azokat a honlapján szereplı ranglistákon közzétehette. 

Külföldi versenyen elért idıvel akkor lehet nevezni, ha a hazai versenyzı rendelkezett a 
MÚSZ külföldi versenyzési engedélyével és a verseny hivatalos jegyzıkönyve (jelölve ben-
ne a magyar versenyzık eredményeit) a Szövetségbe e-mail-en, digitális formátumban 
beérkezett és feldolgozásra került. 

l)  
 l1 Jelen versenykiírás alapján megrendezett versenyekre kötelezı az elıírt határidıre az 

elınevezést benyújtani. 
 l2 Az Országos Bajnokságokra történı elınevezés esetén az adott bajnokságon elızete-

sen nem teljesített nevezési idıvel (ún. „0 idıvel”) nem lehet nevezni. Az elınevezéssel 
benevezett versenyzı(k) visszaléptetésére a versenyt megelızı nap déli 12:00 óráig 
van lehetıség díjmentesen a versenybíróságnál (már nem a Szövetségben). Az adott 
bajnokság elsı versenynapján, két órával az elıfutamok illetve az idıfutamok megkez-
dése elıtti visszaléptetéseket írásban kell benyújtani. Az ekkor visszaléptetett verseny-
zı(k) után személyenként és versenyszámonként 600,- Ft külön eljárási díjat kell fizetni 
a bajnokság idején. 

  Az elınevezett versenyzı(k) nevezési díját az adott bajnokság elsı versenynapján az elı-
futamok megkezdése elıtt egy órával kell a versenybíróság titkárságán befizetni. 

m) A váltószámokban egyesületenként csak egy csapat indítható. A váltók esetében az elıne-
vezésen túl nevezni úgy kell, hogy a váltó azon tagjának/tagjainak/ aki(k) nem rendelke-
zik/nek törzsadatban lévı idıvel, legjobb egyéni idıeredményét meg kell adni – és nem a 
váltó összesített idejét – az aznapi elıfutamok, vagy idıfutamok elıtt 1 órával. Ha ettıl az 
idıeredménytıl elmarad a versenyzı, akkor 2000 Ft büntetést kell a helyszínen fizetni. A 
döntıbe került váltócsapatok összeállítását az egyesület képviselıjének a versenybíróság 
titkáránál írásban le kell adni a délutáni döntık kezdetéig. Azt a váltót, melynek nevezése 
hiányos, ki kell zárni a bajnoki versenybıl! 

 A szövetségi kapitány jogosult a váltószámokban – versenyen kívül – válogatott csapatot 
(váltót) benevezni. 

n) A Bajnokságokon a versenyzık, mind az egyéni, mind a váltószámokban kötelesek a sport-
egyesületi tagsági könyvüket (kék), versenyzıi engedélyüket (sportolói azonosító kártyát) 
önmaguk igazolása és a versenybírósági ellenırzés céljából maguknál tartani. 

 n1 A versenyek elsı napján, 1 órával a verseny kezdete elıtt, a csapatvezetı köteles be-
mutatni a versenyzık igazolására szolgáló érvényes kék könyvet és a sportolói igazol-
ványt a versenybíróságnak – ellenırzés végett. 

 n2 Az elınevezésben fel kell tüntetni azoknak a sportolóknak a nevét is, akik egyéni szám-
ban nem, de váltószámban rajthoz állnak. 

o) Az elınevezésben a versenyzık mellett edzıjük, felkészítıjük nevét is szerepeltetni kell. 
A LEN érvényes pontérték táblázatában szereplı bármely versenyszámban 600 pontot elért ver-

senyzık csak abban az esetben nevezhetık bajnokságokra vagy seregszemlékre, ameny-
nyiben a nevezı sportszervezettel érvényes szerzıdéssel rendelkeznek. 
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10.) Egyéb rendelkezések 

a) Óvások: 
 Óvást a csapatvezetı a versenyszám leúszása után 30 percen belül írásban nyújthat be a 

versenybíróság titkárához 5.000,- Ft óvási díj egyidejő befizetésével. Az óvást a benyúj-
tónak aláírásával kell hitelesítenie. Az óvást a versenybíróság a MÚSZ joghatályos Sza-
bálykönyvével egyezıen elbírálja a benyújtástól számított egy órán belül, és azt írásban 
közli az érdekeltekkel. Az ily módon hozott döntést az érdekelteknek végre kell hajtani. A 
versenybíróság döntése ellen 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 A fellebbezést a Szövetség Elnökéhez kell írásban benyújtani 8.000,- Ft fellebbezési díj 
egyidejő befizetésével. A Szövetség Elnöksége a benyújtott fellebbezést a soron követ-
kezı ülésén tárgyalja és döntésérıl írásban értesíti az érdekelteket. 

b) Visszalépések: 
 Az a versenyzı, akit egyesülete elızetesen nem léptetett vissza és az adott versenyszám 

rajtjánál nem jelenik meg, ugyanazon a napon más egyéni és váltó számban nem állhat 
rajthoz. A benevezı egyesület ebben az esetben köteles 10.000,- Ft büntetést kifizetni. 
Az egyesület mentesül a büntetés megfizetési kötelezettségétıl, ha a versenyorvos iga-
zolja, hogy a versenyzı betegség vagy sérülés miatt nem állt rajthoz, de a versenyzı 
ebben az esetben sem indulhat más egyéni és váltószámban a fent megadott idıin-
tervallum lejárta elıtt. 

c) Hiányos futamok: 
 Azt a versenyszámot, amelyben az indulók száma nem éri el a négy fıt, nem rendezzük 

meg. 

d) Futambeosztás: 
 A versenybíróság a versenyzıket a nevezési lap nevezési állományban nyilvántartott leg-

jobb versenyeredmények alapján úgy osztja be, hogy a legjobb nevezési idıvel rendelke-
zı versenyzık több elıfutamba kerüljenek. A törzsadattal nem rendelkezı versenyzık ún. 
„0 idejő” beosztást kapnak. 

e) Jegyzıkönyv: 
 A bajnokságokon a jegyzıkönyvben a bajnok neve mellett szerepeltetni kell az edzı, illet-

ve edzık nevét. 
 A bajnokságokon a jegyzıkönyvben a korosztályos bajnokságnak megfelelı aktuális csú-

csot kell szerepeltetni. 

f) Ruházat, felszerelés: 
 A Szövetség által rendezett bajnokságokon rajthoz álló versenyzık a versenyek és az 

eredményhirdetések során a sportszergyártó cég neve mellett az adott egyesület jóváha-
gyásával a szponzorok neve, emblémája, hirdetése helyet kaphat, tiszteletben tartva a 
Magyar Úszó Szövetség megállapodásaiban vállalt kötelezettségeket, az általánosan el-
fogadott reklámetikát, szabályokat. Az egyesületek kötelesek az adott bajnokság nevezé-
sével egyidejőleg az általuk jóváhagyott a sportolók szerelésein helyet kapó hirdetık ne-
vét és logóját benyújtani. Amennyiben a MÚSZ a verseny kezdetét megelızı 24 órával 
nem emel kifogást, akkor a benyújtott lista jóváhagyottnak minısül. 

 A versenyeken valamennyi versenyzı, korosztálytól függetlenül használhatja a 
mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített anyagú és fajtájú úszónadrágo-
kat és úszódresszeket. 

g) Külföldi versenyzık: 

g1 A Szövetség tagjainál tagsági jogviszonnyal nem rendelkezı (de külföldi egyesületnél 
leigazolt, FINA által elıírt külföldi versenyzési engedéllyel rendelkezı) magyar állam-
polgárok részére a nevezési díj az Országos Bajnokság, a Rövidpályás Országos Baj-
nokság és az Ifjúsági Bajnokság egyéni versenyszámaiban személyenként és rajton-
ként 2400,- Ft, a Serdülı-, a Gyermek-, a Vidék Bajnokságon, a Rövidpályás Vidék Baj-
nokságon, és a Budapest Bajnokságon nevezésenként 2100,- Ft. 

g2 A FINA joghatályos szabályainak betartásával benevezett versenyzık eseté-
ben, a nem magyar állampolgárságú versenyzık hazai egyesületben történı idıszakos ver-
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senyzési engedélyének kiadásáért bajnokságonként (versenyszámonként és versenyzın-
ként) az alábbi, elvi felkészítés arányos költségét kell befizetni a versenyzési engedély iránti 
kérelem benyújtásakor a Szövetség pénztárába:  50.000,- Ft 

 
 Megjegyzés: ezen elıírás teljesítése alól felmentés nem adható!A Bajnokságokon 

a Magyar Úszó Szövetség joghatályos versenyszabályai érvényesek, az ott nem 
szabályozott kérdésekben a FINA szabályai az irányadók. 

 

NEVEZÉSI SZINTIDİK A 2011. ÉVI ORSZÁGOS VIDÉK BAJNOKSÁGRA 

Férfiak/Fiúk Versenyszámok Nık/Lányok 

0:32,0 50 m gyors 0:36,0 

1:10,0 100 m gyors 1:15,0 

2:28,0 200 m gyors 2:40,0 

5:10,0 400 m gyors 5:30,0 

- 800 m gyors 12:00,0 

20:30,0 1500 m gyors - 

0:35,0 50 m pille 0:38,5 

1:17,0 100 m pille 1:24,0 

2:53,0 200 m pille 3:10,0 

0:38,0 50 m hát 0:40,5 

1:22,0 100 m hát 1:25,0 

2:53,0 200 m hát 3:02,0 

0:41,5 50 m mell 0:45,0 

1:28,0 100 m mell 1:35,0 

3:05,0 200 m mell 3:20,0 

- 100m vegyes - 

2:45,0 200 m vegyes 2:58,0 

5:40,0 400 m vegyes 6:10,0 

 


