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Verseny célja: A megyei és környékbeli egyesületek, úszóiskolák úszóinak versenyeztetése, 

sikerélményhez juttatása. A verseny elsıdleges célja, hogy a hazai 
úszóversenyeken kevésbé eredményes versenyzıket is sikerélményhez juttassuk, 
ezért kérünk mindenkit, hogy a MÚSZ aktuális korosztályos ranglistáján az elsı 
20-ban szereplı úszókat ne nevezzen. /2003-ban és korábban születettekre 
vonatkozik/    

 
Verseny rendezıje:  Veszprémi Úszó Klub 
Verseny ideje: 2012. május 12. Szombat 10 óra. 
Verseny helye: Veszprémi Uszoda, Veszprém Március 15 u. 5 . 
  5 pályás, 25 m feszített víztükrő, 27.5 C’ medence. Kézi idımérés. 
  Információ: Balogh János /70-387-0461/ 
 
Verseny díjazása: I.-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. A IV.-VI. helyezetteket 

oklevéllel jutalmazzuk. A legeredményesebb versenyzık különdíjban 
részesülnek a 98 és id.-tıl a 2006-os korosztályig évjáratonként és nemenként a 
három versenyszámot figyelembe véve, az elért helyezések alapján.     

 
Költségek:   A rendezés és díjazás költségeit a rendezık és a támogatók közösen viselik, a 

részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. 
 
Helyezések eldöntése: Több idıfutam esetén az egyes idıfutamokban elért idıeredmény alapján 

történik. A legjobb nevezési idıvel rendelkezık az utolsó idıfutamban indulnak. 
A besorolás a nevezési idık alapján készül, de az elért eredményt évjáratonként 
értékeljük.  

 
A verseny résztvevıi:  Az egyesületek által szabályosan benevezett versenyzık. 
 
A versenybíróság elnöke: Balogh János 
 
Nevezés: Elınevezés határideje: 2012.05.09-ig /szerda/ kérjük elküldeni   
 elektronikus úton a baloghjames@gmail.com e-mail címre. A csapatok 

létszáma nincs korlátozva. A rajtlista és az eredmények letölthetıek lesznek a 
Klub honlapjáról! www.vuk-veszprem.hu 
A nevezések csak a megadott határidıig módosíthatók, helyszíni nevezés és 
módosítás nem lehetséges! 
Versenyen kívüli indulásra lehetıség van, ezt kérjük elızetesen jelezni! 

 Nevezési díj: 500 ft/rajt 
 
Egyéb: A medencetérbe utcai cipıben bemenni TILOS!  Kérjük a csapatvezetıket, 

tájékoztassák a kísérıket!  
A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezetı tarthat kapcsolatot. 
Felhívjuk a résztvevı csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, 
balesetekért és egyéb károkért felelısséget nem vállalunk.  
A verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében az állító helyeken csak a 
versenyzık és az edzık, csapatvezetık tartózkodhatnak! Megkérünk minden 
csapatvezetıt errıl tájékoztassa a szülıket, kísérıket!   

 
 
 
 



 
 
 
Versenyszámok: 
Bemelegítés: 8:30-tól 9:15-ig 
 
9:30-kor a Veszprémi Úszó Klub szinkronúszó csoportjának bemutatója 
9:45-kor a résztvevı egyesületek úszóinak felvonulása a medence körül  
 
1. 25 m  fiú   gyorsúszás 2005, 2006, 
2. 25 m  leány  gyorsúszás 2005, 2006,  
3. 50  m  fiú  gyorsúszás 98 és idısebb, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
4. 50  m  leány  gyorsúszás 98 és idısebb,  99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
Eredményhirdetés 
5. 25 m  fiú   hátúszás 2005, 2006, 2007 
6. 25 m  leány   hátúszás 2005, 2006, 2007 
7. 50 m  fiú   hátúszás 98 és idısebb, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
8. 50 m  leány   hátúszás 98 és idısebb, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
Eredményhirdetés 
9. 25 m  fiú    mellúszás 2005, 2006 
10. 25 m  leány   mellúszás 2005, 2006 
11. 50 m  fiú   mellúszás 98 és idısebb, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
12. 50 m  leány  mellúszás 98 és idısebb, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 
13. 6x25m  fiú-leány gyorsváltó 2000-2001-2002-2003-2004-2005 
Eredményhirdetés 
* Megjegyzés:  

A 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 és 2007-ben születettek értékelése 
évjáratonként történik!  
A váltókban a megadott évjáratok szerinti sorrendet kell tartani, a váltót 3fiú-3lány alkotja! Az 
évjáratok tekintetében a fiúk-lányok elosztása tetszıleges! Csapatonként több váltó is 
nevezhetı de a végsı sorrendben egyesületenként csak a legjobb idıeredményt elérı váltó 
idejét vesszük figyelembe. 
Mindenki csak a saját korcsoportjában szerepelhet! 

www.vuk-veszprem.hu 
 

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 
 
 
Veszprém, 2012. április 24. 

Balogh János 
 vezetıedzı 

VESZPRÉMI ÚSZÓ KLUB 
 

 
 

 


