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VERSENYKIÍRÁSOK  

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai  
és a MÚSZ által rendezend ı versenyek tervezett kiírása  

A versenyek célja:  

� A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett l egmagasabb szint ő versenyeken a 
Magyar Köztársaság 2012. évi úszóbajnoki címeinek é s helyezéseinek eldöntése; 

� Felkészülési és válogatási lehet ıség biztosítása 
− a 2012. évi Európa-bajnokságra  ( május 21 – 27) 
− a 2012. évi Ifjúsági Európa-bajnokságra  ( július 04 – 08) 
− a 2012. évi londoni olimpiára  ( július 28 – augusztus 04.) 
− a 2012. évi Rövidpályás Európa-bajnokságra ( november 22 – 25.) 
− a 2012. évi Rövidpályás Világbajnokságra ( december 12 – 16.) 
 

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

1) A versenyek helyszínei és id ıpontjai:  

a) CXIV. Országos Feln ıtt Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open - Kvalifik ációs) 
A helyszín: Debrecen Idıpont: 2012. március 29 – április 1. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. március 19. 0.00 óra és március 26. 24.00 óra között 
lehet. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. március 18. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint. 

b) LXXXIV. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open - Kval ifikációs) 
A helyszín: Eger Idıpont: 2012. május 29 – június 1. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. május 19. 0.00 óra és május 26. 24.00 óra között le-
het. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. május 20. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint. 

c) LVI. Országos Serdül ı Bajnokság 
A helyszín: Hódmezıvásárhely Idıpont: 2012. július 26 – 29. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. július 17. 0.00 óra és július 24. 24.00 óra között le-
het. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. július 22. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 

d) XLV. Országos Gyermek Bajnokság 
A helyszín: Miskolc Idıpont: 2012. július 20 – 22. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. július 9. 0.00 óra és július 17. 24.00 óra között lehet. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. július 15. között elért eredményei alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 

e) I. Országos Delfin Bajnokság 
A helyszín: Pályázat alapján Idıpont: 2012. július 14 – 15. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. július 4. 0.00 óra és július 11. 24.00 óra között lehet. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. július 01. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 
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f) IX. Országos Rövidpályás Bajnokság 
A helyszín: Százhalombatta Idıpont: 2012. november  2-4. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. október 30. 0.00 óra és november 6. 24.00 óra kö-
zött lehet. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. október 28. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık: kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 

g) XVI. Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság 
A helyszín: Hódmezıvásárhely Idıpont: 2012. április 13 – 15. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. április 3. 0.00 óra és április 10. 24.00 óra között le-
het. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. április 1. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 
 A versenyzık csak korosztályukban értékelhetıek! 

h) LXI. Országos Vidék Bajnokság 
A helyszín: Székesfehérvár Idıpont: 2012. július 13 – 15. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. július 3. 0.00 óra és július 10. 24.00 óra között lehet. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. július 01. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık: kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint 
 A versenyzık csak korosztályukban értékelhetık! 

i) Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság  
A helyszín: Budapest Idıpont: 2012. június 13–16. 
Nevezni az on-line rendszeren, 2012. június 3. 0.00 óra és június 10. 24.00 óra között le-
het. 
Nevezési idı: 2011. január 01 – 2012. június 03. között elért eredmények alapján. 
Résztvev ık:  kiírásunk 4) pontjában foglaltak szerint, nevezési szint a jelen versenykiírás 

lányok gyermek „A”, fiúk gyermek „B” nevezési szintidı-táblázatában szerep-
lı idık. 

 
 
 

2) A versenyek helyszíne és az id ımérés módja  

A versenymedence legalább 8 pályás hitelesített 50 m-es illetve 25 m-es. A víz hıfoka 26-28 
˚C. 
Az idımérés elektromos idımérı berendezéssel történik. 
 
 
 

3) A versenyek rendez ıi 

A versenykiírás 1) a)-i) pontjai alatti versenyeket a Szövetség, vagy a Szövetség megbízása 
alapján az országos bajnokságok megrendezésére kiírt pályázaton gyıztes MÚSZ terüle-
ti/városi szervezete jogosult megrendezni.  
Az országos bajnokságokra a MÚSZ kijelöli a versenybíróság elnökét, míg az Open kvalifikáci-
ós versenyekre az elnök mellett nemzetközi startert is jelöl. 
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4) A versenyek résztvev ıi 

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 
engedéllyel, 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 nevezési idıszak elsı napján az ıket nevezni kívánó MÚSZ tagszervezet hivatalo-

san leigazolt versenyzıi, és 
a5 a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvébe foglalt egyéb felté-

teleknek megfelelnek és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ tagszervezet benevezi. 
A nevezést benyújtó MÚSZ tagszervezet csak a nevezés idején joghatályos bírósági be-
jegyzés szerinti névhasználatra jogosult. 

b) A nem magyar állampolgárságú rajthoz állók összes nevezési feladatai ügyében a FINA 
szabályok és a jelen kiírás 10. 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.) 

d) Korosztály megkötések 
 
 

Bajnokság Évjárat/Lányok Évjárat/Fiúk 

Felnıtt  Országos Bajnokság Korcsoport megkötés nélkül 
- felnıtt szintidıhöz kötött - 

Korcsoport megkötés nélkül 
- felnıtt szintidıhöz kötött - 

Ifjúsági  Országos Bajnokság 16 éves és fiatalabbak 
- ifjúsági szintidıhöz kötött -  

18 éves és fiatalabbak 
- ifjúsági szintidıhöz kötött - 

Serdül ı Országos Bajnokság 14 éves és fiatalabbak 
- serdülı szintidıhöz kötött - 

16 éves és fiatalabbak 
- serdülı szintidıhöz kötött - 

Gyermek  Országos Bajnokság 

11 és 12 évesek 
/„A” kategória/ 

- gyermek „A” szintidıhöz kö-
tött - 

13 és 14 évesek 
/„B” kategória/ 

11 és 12 évesek 
/„C” kategória/ 

- gyermek „B” és „C” szintidıhöz 
kötött - 

Delfin Országos Bajnokság 9 és 10 évesek 9 és 10 évesek 

Rövidpályás Országos Bajnokság Korcsoport megkötés nélkül 
- felnıtt szintidıhöz kötött - 

Korcsoport megkötés nélkül 
- felnıtt szintidıhöz kötött - 

Vidék Országos Bajnokság 

„A” : 15 éves és idısebbek 
„B” : 13 és 14 évesek 
„C” : 11 és 12 évesek 

- Vidék Bajnokság szintidıhöz 
kötött - 

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

- Vidék Bajnokságs szintidıhöz 
kötött - 

Rövidpályás Országos Vidék Bajnok-
ság 

„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 

Budapest Open kvalifikációs Bajnok-
ság 

Nyílt   
- gyermek „A” szinthez kötött - 

Nyílt   
- gyermek „B” szinthez kötött - 

Megjegyzés:  Nevezési szintidık a 2012. évi Országos Bajnokságokra (1.sz. melléklet)
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5). A versenyszámok és azok sorrendje  

a) CXIV. Országos Feln ıtt Bajnokság Széchy Tamás emlékére  

 1. nap  2. nap  3. nap  4. nap 
 Elıfutamok: 9:30   Elıfutamok:9:30   Elıfutamok: 9:30   Elıfutamok: 9:30  
1. 200 m férfi gyors 14. 50 m férfi gyors 21. 50 m nıi hát 31. 50 m nıi gyors 
2. 50 m nıi mell 15. 200 m nıi mell 22. 100 m férfi hát 32. 200 m férfi mell 
3. 100 m férfi pillangó 16. 400 m férfi gyors 23. 100 m nıi mell 33. 200 m nıi hát 
4. 100 m nıi gyors 17. 50 m nıi pillangó 24. 50 m férfi mell 34. 200 m férfi vegyes 
5. 100 m férfi mell 18. 200 m férfi hát 25. 100 m nıi pillangó 35. 200 m nıi vegyes 
6. 200 m nıi pillangó 19. 4x200 férfi gyorsváltó 26. 200 m férfi pillangó 36. 50 m férfi pillangó 
7. 50 m férfi hát 20. 800 m nıi gyors * 27. 400 m nıi gyors 37. 200 m nıi gyors 
8. 400 m nıi vegyes   28. 100 m férfi gyors 38. 4x100 m férfi vegyesváltó 
9. 400 m férfi vegyes   29. 4x100 m nıi gyorsváltó 39. 4x100 m nıi vegyesváltó 
10. 100 m nıi hát   30. 1500 m férfi gyors * 40. 1500 m nıi gyors* 
11. 4x100 m férfi gyorsváltó       
12. 4x200 m nıi gyorsváltó       
13. 800 m férfi gyors*       

 

Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  
17:00 50 m férfi hát K.d. A 17:00 50 m férfi gyors K.d. A 17:00 50 m nıi hát K.d. A 17:00 50 m nıi gyors K.d. A 
17:03 50 m férfi hát K.d. B 17:03 50 m férfi gyors K.d. B 17:03 50 m nıi hát K.d. B 17:03 50 m nıi gyors K.d. B 
17:06 50 m nıi mell K.d. A 17:06 50 m nıi pillangó K.d. A 17:06 50 m férfi mell K.d. A 17:06 50 m férfi pillangó K.d. A 
17:09 50 m nıi mell K.d. B 17:09 50 m nıi pillangó K.d. B 17:09 50 m férfi mell K.d. B 17:09 50 m férfi pillangó K.d. B 
17:12 200 m férfi gyors 17:12 100 m férfi pillangó 17:12 100 m nıi mell K.d. A 17:12 200 m nıi vegyes 
17:16 100 m nıi gyors K.d. A 17:16 100 m nıi gyors 17:16 100 m nıi mell K.d. B 17:17 200 m férfi mell 
17:20 100 m nıi gyors K.d. B 17:20 100 m férfi pillangó e.h  17:20 100 m férfi hát K.d. A 17:22 200 m nıi vegyes e.h 
17:24 200 m férfi gyors e.h 17:26 100 m nıi gyors e.h 17:23 100 m férfi hát K.d. B 17:28 200 m férfi mell e.h 

17:30 
100 m férfi pillangó K.d. 
A 17:32 100 m férfi mell 17:27 400 m  nıi gyors 17:34 200 m nıi gyors 

17:34 
100 m férfi pillangó K.d  
B 17:36 200 m nıi mell 17:34 100 m férfi gyors K.d. A 17:38 100 m férfi gyors 

17:38 200 m nıi pillangó 17:41 100 m férfi mell e.h 17:37 100 m férfi gyors K.d. B 17:42 200 m nıi gyors e.h 
17:42 100 m férfi mell K.d. A 17:47 200 m nıi mell e.h 17:40 400 m nıi gyors e.h 17:48 100 m férfi gyors e.h 
17:46 100 m férfi mell K.d. B 17:53 400 m férfi gyors 17:46 100 m nıi pillangó K.d. A 17:52 100 m nıi mell 
17:49 200 m nıi pillangó e.h 17:59 100 m nıi hát 17:49 100 m nıi pillangó K.d. B 17:56 100 m férfi hát 
17:55 400 m nıi vegyes 18:03 400 m férfi gyors e.h 17:53 200 m férfi pillangó 18:00 100 m nıi mell e.h 
18:02 400 m férfi vegyes 18:09 100 m nıi hát e.h 17:57 50 m nıi hát 18:06 100 m férfi hát e.h 
18:09 400 m nıi vegyes e.h 18:15 200 m férfi hát 18:00 200 m férfi pillangó e.h 18:12 100 m nıi pillangó 
18:15 400 m férfi vegyes e.h 18:19 50 m nıi pillangó 18:06 50 m nıi hát e.h 18:16 200 m férfi vegyes 
18:21 100 m nıi hát K.d. A 18:22 200 m férfi hát e.h 18:12 50 m férfi mell  18:20 100 m nıi pillangó e.h 
18:24 100 m nıi hát K.d. B 18:28 50 m nıi pillangó e.h 18:15 1500 m férfi gyors * 18:26 200 m férfi vegyes e.h 
18:28 50 m férfi hát 18:34 50 m férfi gyors 18:35 4x100 m nıi gyorsváltó 18:32 200 m nıi hát 
18:31 50 m nıi mell 18:37 800 m nıi gyors * 18:42 50 m férfi mell e.h 18:36 50 m férfi pillangó 
18:34 50 m férfi hát e.h 18:48 4x200 m férfi gy.váltó 18:48 1500 m férfi gyors e.h 18:39 200 m nıi hát e.h 
18:40 50 m nıi mell e.h 18:58 50 m férfi gyors e.h 18:54 4x100 m nıi gy.váltó e.h 18:45 50 m férfi pillangó 

18:46 
4x100 m férfi gyorsvá l-
tó 19:04 800 m nıi gyors e.h   18:51 50 m nıi gyors 

18:53 4x200 m nıi gyorsváltó  19:10 4x200 m férfi gy.v. e.h   18:54 1500 m nıi gyors* 
19:04 800 m férfi gyors*     19:14 4x100 m férfi v.váltó 

19:15 
4x100 m férfi gy.váltó 
e.h     19:20 4x100 m nıi v.váltó 

19:21 4x200 m nıi gy.váltó e.h    19:26 50 m nıi gyors e.h 
19:26 800 m férfi gyors e.h.     19:32 4x100 m férfi v.váltó e.h 
      19:38 4x100 m nıi v.váltó e.h 
      19:44 1500 m nıi gyors e.h. 

Megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı versenyzı délután úszik! 
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b) LXXXIV. Országos Ifjúsági Bajnokság 

 1. nap  2. nap  3. nap  4. nap 
 Elıfuta mok: 9:3 0  Elıfuta mok:9:3 0  Elıfuta mok: 9:3 0  Elıfu tamok: 9:3 0 

1. 200 m férfi gyors 14. 50 m férfi gyors 21. 50 m nıi hát 31. 50 m nıi gyors 
2. 50 m nıi mell 15. 200 m nıi mell 22. 100 m férfi hát 32. 200 m férfi mell 
3. 100 m férfi pillangó 16. 400 m férfi gyors 23. 100 m nıi mell 33. 200 m nıi hát 
4. 100 m nıi gyors 17. 50 m nıi pillangó 24. 50 m férfi mell 34. 200 m férfi vegyes 
5. 100 m férfi mell 18. 200 m férfi hát 25. 100 m nıi pillangó 35. 200 m nıi vegyes 
6. 200 m nıi pillangó 19. 4x200 férfi gyorsváltó 26. 200 m férfi pillangó 36. 50 m férfi pillangó 
7. 50 m férfi hát 20. 800 m nıi gyors * 27. 400 m nıi gyors 37. 200 m nıi gyors 

8. 400 m nıi vegyes   28. 100 m férfi gyors 38. 
4x100 m férfi 
vegyesváltó 

9. 400 m férfi vegyes   29. 
4x100 m nıi gyorsvál-
tó 39. 4x100 m nıi vegyesváltó 

10. 100 m nıi hát   30. 1500 m férfi gyors * 40. 1500 m nıi gyors* 

11. 
4x100 m férfi gyorsvál-
tó       

12. 4x200 m nıi gyorsváltó       
13. 800 m férfi gyors*       

        
 

Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  
17:00 50 m férfi hát K.d. A 17:00 50 m férfi gyors K.d. A 17:00 50 m nıi hát K.d. A 17:00 50 m nıi gyors K.d. A 
17:02 50 m férfi hát K.d. B 17:02 50 m férfi gyors K.d. B 17:02 50 m nıi hát K.d. B 17:02 50 m nıi gyors K.d. B 
17:05 50 m nıi mell K.d. A 17:05 50 m nıi pillangó K.d. A 17:05 50 m férfi mell K.d. A 17:05 50 m férfi pillangó K.d. A 
17:08 50 m nıi mell K.d. B 17:08 50 m nıi pillangó K.d. B 17:08 50 m férfi mell K.d. B 17:08 50 m férfi pillangó K.d. B 
17:11 200 m férfi gyors 17:11 100 m férfi pillangó 17:11 100 m nıi mell K.d. A 17:11 200 m nıi vegyes 
17:15 100 m nıi gyors K.d. A 17:14 100 m nıi gyors 17:14 100 m nıi mell K.d. B 17:15 200 m férfi mell 
17:18 100 m nıi gyors K.d. B 17:18 100 m férfi pillangó e.h  17:17 100 m férfi hát K.d. A 17:20 200 m nıi vegyes e.h 
17:21 200 m férfi gyors e.h 17:22 100 m nıi gyors e.h 17:20 100 m férfi hát K.d. B 17:24 200 m férfi mell e.h 

17:27 
100 m férfi pillangó K.d. 
A 17:28 100 m férfi mell 17:23 400 m  nıi gyors 17:30 200 m nıi gyors 

17:30 
100 m férfi pillangó K.d  
B 17:31 200 m nıi mell 17:29 100 m férfi gyors K.d. A 17:34 100 m férfi gyors 

17:33 200 m nıi pillangó 17:36 100 m férfi mell e.h 17:32 100 m férfi gyors K.d. B 17:37 200 m nıi gyors e.h 
17:37 100 m férfi mell K.d. A 17:40 200 m nıi mell e.h 17:35 400 m nıi gyors e.h 17:41 100 m férfi gyors e.h 
17:40 100 m férfi mell K.d. B 17:45 400 m férfi gyors 17:40 100 m nıi pillangó K.d. A 17:46 100 m nıi mell 
17:43 200 m nıi pillangó e.h 17:52 100 m nıi hát 17:43 100 m nıi pillangó K.d. B 17:49 100 m férfi hát 
17:49 400 m nıi vegyes 17:55 400 m férfi gyors e.h 17:46 200 m férfi pillangó 17:53 100 m nıi mell e.h 
17:56 400 m férfi vegyes 18:00 100 m nıi hát e.h 17:50 50 m nıi hát 17:56 100 m férfi hát e.h 
18:02 400 m nıi vegyes e.h 18:06 200 m férfi hát 17:54 200 m férfi pillangó e.h 18:02 100 m nıi pillangó 
18:06 400 m férfi vegyes e.h 18:10 50 m nıi pillangó 17:58 50 m nıi hát e.h 18:05 200 m férfi vegyes 
18:11 100 m nıi hát K.d. A 18:13 200 m férfi hát e.h 18:04 50 m férfi mell  18:10 100 m nıi pillangó e.h 
18:14 100 m nıi hát K.d. B 18:17 50 m nıi pillangó e.h 18:07 1500 m férfi gyors * 18:14 200 m férfi vegyes e.h 
18:17 50 m férfi hát 18:23 50 m férfi gyors 18:26 4x100 m nıi gyorsváltó 18:20 200 m nıi hát 
18:20 50 m nıi mell 18:26 800 m nıi gyors * 18:32 50 m férfi mell e.h 18:24 50 m férfi pillangó 
18:23 50 m férfi hát e.h 18:37 4x200 m férfi gy.váltó 18:36 1500 m férfi gyors e.h 18:27 200 m nıi hát e.h 
18:27 50 m nıi mell e.h 18:48 50 m férfi gyors e.h 18:42 4x100 m nıi gy.váltó e.h  18:31 50 m férfi pillangó 

18:32 
4x100 m férfi gyorsvá l-
tó 18:52 800 m nıi gyors e.h   18:37 50 m nıi gyors 

18:38 4x200 m nıi gyorsváltó 18:56 4x200 m férfi gy.v. e.h   18:39 1500 m nıi gyors* 
18:48 800 m férfi gyors*     18:59 4x100 m férfi v.váltó 

18:58 
4x100 m férfi gy.váltó 
e.h     19:06 4x100 m nıi v.váltó 

19:03 4x200 m nıi gy.váltó e.h    19:12 50 m nıi gyors e.h 
19:08 800 m férfi gyors e.h.     19:16 4x100 m férfi v.váltó e.h 
      19:21 4x100 m nıi v.váltó e.h 
      19:26 1500 m nıi gyors e.h. 

 
Megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı versenyzı délután úszik! 
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c) LIVI. Országos Serdül ı Bajnokság 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap  
elıfutamok  9:30 elıfutamok  9:30 elıfutamok  9:30 elıfutamok  9:30 

1. 50 m nıi mell ef. 14. 50 m ffi gyors ef. 22. 50 m nıi gyors ef. 32. 50 m ffi pillangó ef. 
2. 100 m ffi pillangó ef. 15. 400 m nıi gyors ef. 23. 100 m ffi gyors ef. 33. 200 m nıi vegyes ef. 
3. 200 m nıi pille ef. 16. 100 m ffi mell ef. 24. 50 m nıi hát ef. 34. 200 m ffi mell ef. 
4. 200 m ffi gyors ef. 17. 200 m nıi mell ef. 25. 100 m ffi hát ef. 35. 200 m nıi hát ef. 
5. 100 m nıi gyors ef. 18. 50 m nıi pillangó ef. 26. 100 m nıi pillangó ef. 36. 200 m ffi vegyes ef. 
6. 50 m ffi mell ef. 19. 200 m ffi hát ef. 27. 200 m ffi pillangó ef. 37. 200 m nıi gyors ef. 
7. 100 m nıi hát ef. 20. 4x200 m ffi gyors v. ef. 28. 100 m nıi mell ef. 38. 4x100m ffi vegyes v. ef. 
8. 50 m ffi hát ef. 21. 800 m férfi gyors* if. 29. 400 m ffi gyors ef. 39. 4x100 m nıi vegyes v. ef. 
9. 400 m ffi vegyes ef.    30. 4x100 m nıi gyors v. ef. 40. 1500 m ffi gyors* if. 

10. 400 m nıi vegyes ef.    31. 1500 m nıi gyors* if.     
11. 4x100 m ffi gyors v. ef.            
12. 4x200 m nıi gyors v. ef.            
13. 800 m nıi gyors* if.            

1. nap  2. nap  3. nap  4. nap  

dönt ık  17:00 dönt ık  17:00  dönt ık  17:00 dönt ık  17:00  
          

1. 50 m nıi mell kd. 1. 50 m ffi gyors kd. 1. 50 m nıi gyors kd.  1. 50 m ffi pillangó kd. 
2. 50 m ffi mell kd. 2. 50 m nıi pillangó kd. 2. 100 m ffi hát kd.  2. 100 m ffi gyors d.  
3. 50 m ffi hát kd. 3. 400 m nıi gyors d.  3. 50 m nıi hát kd.  3. 100 m nıi mell d.  
4. 100 m ffi pillangó kd. 4. 100 m ffi pillangó d.  4. 100 m nıi mell kd.  4. 100 m ffi hát d.  
5. 200 m nıi pille d.  5. 200 m nıi mell d.  5. 100 m ffi gyors kd. 5. 100 m nıi pillangó d.  
6. 200 m ffi gyors d. 6. 100 m ffi mell kd. 6. 100 m nıi pillangó kd.  6. 200 m ffi mell d.  
7. 100 m nıi gyors kd. 7. 100 m nıi gyors d.  7. 400 m ffi gyors d.   7. 200 m nıi hát d.  
8. 400 m ffi vegyes d.  8. 200 m ffi hát d.  8. 1500 m nıi gyors* if.   8. 200 m ffi vegyes d.  
9. 100 m nıi hát kd. 9. 100 m nıi hát d.  9. 100 m ffi mell d.  9. 200 m nıi gyors d.  

10. 400 m nıi vegyes d.  10. 50 m ffi gyors d.  10. 50 m nıi hát d.  10. 50 m ffi pillangó d.  
11. 50 m ffi mell d.  11. 50 m nıi pillangó d.  11. 50 m nıi gyors d.   11. 200 m nıi vegyes d.  
12. 50 m nıi mell d. 12. 800 m férfi gyors* if.  12. 200 m ffi pillangó d.  12. 1500 m ffi gyors* if.  

13. 50 m ffi hát d. 13. 
4x200 m ffi gyors 
v. d.  13. 

4x100 m nıi gyors 
v. d.  13. 4x100m nıi vegyes v. d 

14. 800 m nıi gyors* if.   .    14. 4x100 m ffi vegyes v. d 
15. 4x100 m ffi gyors v. d          
16. 4x200 m nıi gyors v.  d          

Megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı versenyzı délután úszik! 

d)  XLV. Országos Gyermek Bajnokság 

1. nap 
elıfutamok: 9:00 

dönt ık: 16.30  

2. nap 
elıfutamok: 9:00 

dönt ık: 16.30  

3. nap 
elıfutamok: 9:00 

dönt ık: 16:30  

1. 200 m fiú vegyes úszás „B” 16. 100 m fiú gyorsúszás „B” 31. 400 m leány gyorsúszás „A” 
2. 200 m fiú vegyesúszás „C” 17. 100 m fiú gyorsúszás „C” 32. 200 m fiú gyorsúszás „B” 
3. 200 m leány vegyesúszás „A” 18. 200 m leány gyorsúszás „A” 33. 200 m fiú gyorsúszás „C” 
4. 100 m fiú hátúszás „B” 19. 200 m fiú hátúszás „B” 34. 400 m leány vegyes úszás „A” 
5. 100 m fiú hátúszás „C” 20. 200 m fiú hátúszás „C” 35. 400 m fiú vegyesúszás „B” 
6. 200 m leány hátúszás „A” 21. 100 m leány pillangóúszás „A” 36. 400 m fiú vegyesúszás „C” 
7. 400 m fiú gyorsúszás „B” 22. 200 m fiú pillangóúszás „B” 37. 100 m leány hátúszás „A” 
8. 400 m fiú gyorsúszás „C” 23. 200 m fiú pillangóúszás „C” 38. 100 m fiú pillangóúszás „B” 
9. 100 m leány gyorsúszás „A” 24. 200 m leány mellúszás „A” 39. 100 m fiú pillangóúszás „C” 

10. 200 m fiú mellúszás „B” 25. 100 m fiú mellúszás „B” 40. 200 m leány pillangóúszás „A” 
11. 200 m fiú mellúszás „C” 26. 100 m fiú mellúszás „C” 41. 1500 m fiú gyors* „B” 
12. 100 m leány mellúszás „A” 27. 800 m leány gyors* „A” 42. 1500 m fiú gyors* „C” 
13. 4x100 m fiú vegyesváltó „B” 28. 4x200 m fiú gyorsváltó „B” 43. 4x100 m leány vegyesváltó „A” 
14. 4x100 m fiú vegyesváltó „C” 29. 4x200 m fiú gyorsváltó „C” 44. 4x100 m fiú gyorsváltó „B” 
15. 4x100 m leány gyorsváltó „A” 30. 4x200 m leány gyorsváltó „A” 45. 4x100 m fiú gyorsváltó „C” 

 
Megjegyzés: * = idıfutamos megrendezéső, de a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı ver-
senyzı délután úszik. 
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e) I. Országos Delfin Bajnokság 

1. nap 
De.  12 óra 

2. nap 
De.  9 óra 

1. 400 m fiú gyorsúszás 9. 100 fiú gyorsúszás 
2. 400 m lány gyorsúszás 10. 100 lány gyorsúszás 
3. 100 m fiú pillangó 11. 100 fiú mellúszás 
4. 100 m lány pillangó 12. 100 lány mellúszás 
5. 200 fiú vegyes úszás 13. 4x50 m fiú vegyes váltó 
6. 200 lány vegyes úszás 14. 4x50 m lány vegyes váltó 
7. 4x50 m fiú gyors váltó   
8. 4x50 m lány gyors váltó   

 Du.  15:30 óra 

  15. 200 fiú gyorsúszás 
  16. 200 lány gyorsúszás 
  17. 100 fiú hátúszás 
  18. 100 lány hátúszás 

f) X. Országos Rövidpályás Bajnokság 

1. nap 
elıfutamok: 9:30 

dönt ık: 17:00 

2. nap 
elıfutamok: 9:30 

dönt ık: 17:00 

3. nap 
elıfutamok: 9:30 

dönt ık: 17:00 
1.  50 m ffi gyorsúszás 14.  50 m ffi pillangóúszás 27.  50 m nıi pillangóúszás 
2.  50 m nıi gyorsúszás 15.  50 m nıi hátúszás 28.  50 m ffi hátúszás 
3.  50 m ffi mellúszás 16.  50 m nıi mellúszás 29. 400 m nıi gyorsúszás 
4. 200 m ffi vegyes úszás 17. 100 m ffi gyorsúszás 30. 200 m ffi gyorsúszás 
5. 200 m nıi vegyes úszás 18. 200 m nıi gyorsúszás 31. 400 m nıi vegyes úszás 
6. 100 m ffi hátúszás 19. 200 m ffi hátúszás 32. 400 m ffi vegyes úszás 
7. 200 m nıi hátúszás 20. 100 m nıi pillangóúszás 33. 100 m nıi hátúszás 
8. 400 m ffi gyorsúszás 21. 200 m ffi pillangóúszás 34. 100 m ffi pillangóúszás 
9. 100 m nıi gyorsúszás 22. 200 m nıi mellúszás 35. 200 m nıi pillangóúszás 

10. 200 m ffi mellúszás 23. 100 m ffi mellúszás 36. 1500 m ffi gyors* 
11. 100 m nıi mellúszás 24. 100 m nıi vegyes 37. 4x50 m nıi vegyes váltó 
12. 4x50 m ffi vegyes váltó 25. 100 m férfi vegyes 38. 4x50 m ffi gyorsváltó 
13. 4x50 m nıi gyorsváltó 26. 800 m nıi gyors*    

Megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı versenyzı délután úszik. 

g) XVI. Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság 

1. nap 
du. 15:00 

2. nap 
de. 9:30 

2. nap 
du. 16:00 

3. nap 
de. 9:30 

1. 50 m ffi gyors 11. 50 m ffi mell 21. 400m ffi gyors 29. 50 m ffi pillangó 
2. 50 m nıi gyors 12. 50 m nıi mell 22. 400m nıi gyors 30. 50 m nıi pillangó 
3. 100 m ffi mell 13. 100 m ffi pillangó 23. 100 m ffi vegyes 31. 200 m ffi gyors 
4. 100 m nıi mell 14. 100m nıi pillangó 24. 100 m nıi vegyes 32. 200 m nıi gyors 
5. 50 m ffi hát 15. 200 m ffi hát 25. 200 m ffi pillangó 33. 200 m ffi mell 
6. 50 m nıi hát 16. 200 m nıi hát 26. 200 m nıi pillangó 34. 200 m nıi mell 
7. 400 m ffi vegyes 17. 100 m ffi gyors 27. 4x200 m ffi gy.v. 35. 100 m ffi hát 
8. 400 m nıi vegyes 18. 100 m nıi gyors 28. 4x200 m nıi gy.v. 36. 100 m nıi hát 
9. 4x100 m ffi gy.v. 19. 200 m ffi vegyes   37. 4x100 m ffi v.v. 

10. 4x100 m nıi gy.v. 20. 200 m nıi vegyes   38. 4x100 m nıi v.v. 

h) LXI. 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 
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i.)      Budapest Open Kvalifikációs  Verseny 

 1. nap  2. nap  3. nap  4. nap 
 Elıfuta mok: 9:30   Elıfuta mok:9:30   Elıfuta mok: 9:30   Elıfuta mok: 9:30  

1. 200 m férfi gyors 14. 50 m férfi gyors 21. 50 m nıi hát 31. 50 m nıi gyors 
2. 50 m nıi mell 15. 200 m nıi mell 22. 100 m férfi hát 32. 200 m férfi mell 
3. 100 m férfi pillangó 16. 400 m férfi gyors 23. 100 m nıi mell 33. 200 m nıi hát 
4. 100 m nıi gyors 17. 50 m nıi pillangó 24. 50 m férfi mell 34. 200 m férfi vegyes 
5. 100 m férfi mell 18. 200 m férfi hát 25. 100 m nıi pillangó 35. 200 m nıi vegyes 
6. 200 m nıi pillangó 19. 4x200 férfi gyorsváltó 26. 200 m férfi pillangó 36. 50 m férfi pillangó 
7. 50 m férfi hát 20. 800 m nıi gyors * 27. 400 m nıi gyors 37. 200 m nıi gyors 

8. 400 m nıi vegyes   28. 100 m férfi gyors 38. 
4x100 m férfi 
vegyesváltó 

9. 400 m férfi vegyes   29. 
4x100 m nıi gyorsvál-
tó 39. 4x100 m nıi vegyesváltó 

10. 100 m nıi hát   30. 1500 m férfi gyors * 40. 1500 m nıi gyors* 

11. 
4x100 m férfi gyorsvál-
tó       

12. 4x200 m nıi gyorsváltó       
13. 800 m férfi gyors*       

        
 

Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 
és Dönt ık 17:00  Idı Középdöntık 

és Dönt ık 17:00  
17:00 50 m férfi hát K.d. A 17:00 50 m férfi gyors K.d. A 17:00 50 m nıi hát K.d. A 17:00 50 m nıi gyors K.d. A 
17:02 50 m férfi hát K.d. B 17:02 50 m férfi gyors K.d. B 17:02 50 m nıi hát K.d. B 17:02 50 m nıi gyors K.d. B 
17:05 50 m nıi mell K.d. A 17:05 50 m nıi pillangó K.d. A 17:05 50 m férfi mell K.d. A 17:05 50 m férfi pillangó K.d. A 
17:08 50 m nıi mell K.d. B 17:08 50 m nıi pillangó K.d. B 17:08 50 m férfi mell K.d. B 17:08 50 m férfi pillangó K.d. B 
17:11 200 m férfi gyors 17:11 100 m férfi pillangó 17:11 100 m nıi mell K.d. A 17:11 200 m nıi vegyes 
17:15 100 m nıi gyors K.d. A 17:14 100 m nıi gyors 17:14 100 m nıi mell K.d. B 17:15 200 m férfi mell 
17:18 100 m nıi gyors K.d. B 17:18 100 m férfi pillangó e.h  17:17 100 m férfi hát K.d. A 17:20 200 m nıi vegyes e.h 
17:21 200 m férfi gyors e.h 17:22 100 m nıi gyors e.h 17:20 100 m férfi hát K.d. B 17:24 200 m férfi mell e.h 

17:27 
100 m férfi pillangó K.d. 
A 17:28 100 m férfi mell 17:23 400 m  nıi gyors 17:30 200 m nıi gyors 

17:30 
100 m férfi pillangó K.d  
B 17:31 200 m nıi mell 17:29 100 m férfi gyors K.d. A 17:34 100 m férfi gyors 

17:33 200 m nıi pillangó 17:36 100 m férfi mell e.h 17:32 100 m férfi gyors K.d. B 17:37 200 m nıi gyors e.h 
17:37 100 m férfi mell K.d. A 17:40 200 m nıi mell e.h 17:35 400 m nıi gyors e.h 17:41 100 m férfi gyors e.h 
17:40 100 m férfi mell K.d. B 17:45 400 m férfi gyors 17:40 100 m nıi pillangó K.d. A 17:46 100 m nıi mell 
17:43 200 m nıi pillangó e.h 17:52 100 m nıi hát 17:43 100 m nıi pillangó K.d. B 17:49 100 m férfi hát 
17:49 400 m nıi vegyes 17:55 400 m férfi gyors e.h 17:46 200 m férfi pillangó 17:53 100 m nıi mell e.h 
17:56 400 m férfi vegyes 18:00 100 m nıi hát e.h 17:50 50 m nıi hát 17:56 100 m férfi hát e.h 
18:02 400 m nıi vegyes e.h 18:06 200 m férfi hát 17:54 200 m férfi pillangó e.h 18:02 100 m nıi pillangó 
18:06 400 m férfi vegyes e.h 18:10 50 m nıi pillangó 17:58 50 m nıi hát e.h 18:05 200 m férfi vegyes 
18:11 100 m nıi hát K.d. A 18:13 200 m férfi hát e.h 18:04 50 m férfi mell  18:10 100 m nıi pillangó e.h 
18:14 100 m nıi hát K.d. B 18:17 50 m nıi pillangó e.h 18:07 1500 m férfi gyors * 18:14 200 m férfi vegyes e.h 
18:17 50 m férfi hát 18:23 50 m férfi gyors 18:26 4x100 m nıi gyorsváltó 18:20 200 m nıi hát 
18:20 50 m nıi mell 18:26 800 m nıi gyors * 18:32 50 m férfi mell e.h 18:24 50 m férfi pillangó 
18:23 50 m férfi hát e.h 18:37 4x200 m férfi gy.váltó 18:36 1500 m férfi gyors e.h 18:27 200 m nıi hát e.h 
18:27 50 m nıi mell e.h 18:48 50 m férfi gyors e.h 18:42 4x100 m nıi gy.váltó e.h  18:31 50 m férfi pillangó 

18:32 
4x100 m férfi gyorsvá l-
tó 18:52 800 m nıi gyors e.h   18:37 50 m nıi gyors 

18:38 4x200 m nıi gyorsváltó 18:56 4x200 m férfi gy.v. e.h   18:39 1500 m nıi gyors* 
18:48 800 m férfi gyors*     18:59 4x100 m férfi v.váltó 

18:58 
4x100 m férfi gy.váltó 
e.h     19:06 4x100 m nıi v.váltó 

19:03 4x200 m nıi gy.váltó e.h    19:12 50 m nıi gyors e.h 
19:08 800 m férfi gyors e.h.     19:16 4x100 m férfi v.váltó e.h 
      19:21 4x100 m nıi v.váltó e.h 
      19:26 1500 m nıi gyors e.h. 

 
Megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplı nevezési idıvel rendelkezı versenyzı délután úszik! 
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6.) A helyezések eldöntése  

A helyezéseket a versenybíróság az elért idıeredmények alapján dönti el. 

Elıfutam: az adott versenyszámból történı továbbjutás, illetve – kiírás szerint – a helyezé-
sek eldöntése érdekében megrendezett futam. 

 Külföldi versenyzık részére vonatkozó meghatározások, jelen versenykiírás 
10.)i)i2  pontja érvényes. 

Idıfutam: a megjelölt versenyszám elıfutamában elért idıeredmények összesítésével kiala-
kuló versenyzıi sorrend.  

 Az idıfutamos rendszerben megrendezésre kerülı egyéni versenyszámokban a 
legjobb nyolc nevezési idıvel rendelkezı versenyzı áll a délutáni programban 
rajtkıre (800 m nıi gyors, 1500 m férfi gyors). Az idıfutamos rendszerben meg-
rendezésre kerülı váltó versenyszámok az aznapi döntı-program végén kerülnek 
megrendezésre. 

Középdöntı: az adott versenyszám elıfutama kétszeres pályaszámnyi versenyzıjének döntı-
bekerülésért megrendezésre kerülı futamai. Futamonként az elsı két versenyzın 
kívül, a legjobb idıeredménnyel rendelkezı versenyzık kerülnek a versenyszám 
döntıjébe. 

Döntı: az elıfutam, illetve a középdöntı legeredményesebb 8 versenyzıjé-
nek/csapatának helyezését eldöntı futama. A döntıben csak magyar állampolgár-
ságú versenyzı eredménye számít bele a sorrendbe, a külföldi versenyzık helye-
zésének megfelı díjazásban részesül. (Külföldi versenyzık részére vonatkozó 
meghatározások, jelen versenykiírás 10.)i)i2  pontban meghatározott bajnokságok-
ra érvényes).  
Az elıfutam 17. és 18. helyezett versenyzıje a középdöntık "automatikus tartalé-
ka", amely sportolóknak hívás nélkül is rendelkezésre kell állniuk az esetleges 
visszalépések miatt. A középdöntık, illetve a “Döntıs” versenyszámok 9. és 10. 
helyezett versenyzıje, illetve váltócsapata a döntık automatikus tartaléka. Elıre 
be nem jelentett hiányzás esetén azonnal besorolásra kerülnek a hiányzó ver-
senyzık vagy csapatok helyére, a döntıkre történı jelentkezéskor korábban kiala-
kult sorrend szerint. 

Szétúszás: Egy órán belül újra kell úszni az érdekelt versenyzıknek, ha az elıfutamokban 
(középdöntıkben) elért azonos idıeredmények alapján a döntı, vagy a középdön-
tık utolsó pályájára egyaránt jogosultságot szereztek, figyelembe véve a verseny-
szám döntıjének megrendezési idıpontját. Ha valamelyik versenyszámban kettı 
vagy több versenyzı kerül egyazon idıeredménnyel a döntıbe, akkor ilyen eset-
ben a pályákat sorsolással kell számukra kijelölni. 

 

7.) Díjazás 

Az Országos Bajnokságok egyes versenyszámainak elsı, második és harmadik helyezettjei 
bajnoki éremdíjazásban részesülnek. A gyıztesek a Magyar Köztársaság (Felnıtt-, Ifjúsági-, 
Serdülı-, Gyermek-, Delfin-, Vidék-) Úszóbajnoka a Magyar Köztársaság Rövidpályás Úszó-
bajnoka, Rövidpályás Vidék Bajnoka, Budapest Bajnoka címet nyerik. 
A Gyermek és Delfin bajnokság IV.-VI. helyezettjei, oklevél-díjazásban részesülnek. 
A Serdülı Bajnokság legjobb férfi és nıi versenyzıi a Técsıy Vilma által felajánlott „Doki kupa” 
vándortrófeát, tiszteletdíját nyerik el! A bajnoki verseny gyıztesei részére a Szövetség által, il-
letve a rendezés jogát pályázati úton elnyert szervezetek és a Szövetséget támogató szponzo-
rok által felajánlott trófeák adományozhatók. A trófeákban részesíthetı versenyzık közötti sor-
rendet a bajnokságon, az egyéni versenyszámban elért teljes-távú eredmények LEN ponttáblá-
zat szerinti sorrendjében kell meghatározni, tehát részeredmények nem számítanak a pontver-
senybe. 
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8.) Költségek  

A jelen versenykiírás alapján szerzıdött események kivételével a bajnokságok rendezési és dí-
jazási költségeirıl a Szövetség gondoskodik. A Vidék Bajnokság, és a Rövidpályás Vidék Baj-
nokság költségei a rendezı szervet terhelik, oly módon, hogy a MÚSZ a nevezési díjbevételt 
átengedi részükre. Ezen bajnoki versenyekre a MÚSZ az „A” és „D” kategória részére egy gar-
nitúra éremdíjat biztosít. A versenyzık nevezési, szállás, étkezési, utazási, valamint egyéb 
költségeit a nevezı egyesületek fizetik. 
 

9.)  Nevezések  

a) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyeken, seregszemlén és egyéb versenyeken 
ugyanazon a versenynapon a nevezı sportszervezet nevében kizárólag egy személy jo-
gosult intézkedésre. Az intézkedésre jogosult személy, a nevezésre jogosult sportszerve-
zet képviselıje vagy az általa írásban felhatalmazott nagykorú személy lehet. Amennyi-
ben az intézkedı személy önhibáján kívül nem tudja a feladatát ellátni, úgy a Versenybí-
róság titkársága felé írásban bejelenti az egyesület ügyeiben eljáró illetékes személy ne-
vét. 

b) A 2012. évi Országos Bajnokságokra a MÚSZ on-line nevezési rendszerén keresztül le-
het nevezni. Ezt a rendszert az egyesületek képviselıi elızetes regisztráció után vehetik 
igénybe. A nevezésre rendelkezésre álló az 1.) a)-i) pontban megjelöltek szerint. A verse-
nyek rajtlistáját a rendezık 24 órával a verseny kezdete elıtt teszik közzé az interneten, 
az általuk megadott saját és az on-line nevezések honlapján. Az on-line nevezésrıl a 
MÚSZ külön tájékoztatót készített, az abban foglaltak szerint kell az egyesületeknek el-
járni a nevezések leadásakor. Lényeges, hogy az egyesületek csak a saját versenyzıiket 
tudják nevezni, és csak az ı elért eredményeiket nézhetik meg. A benevezett verseny-
zıkhöz az on-line nevezési rendszer a nevezési határidı lejártakor érvényes, legjobb idıt 
rendeli hozzá. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a versenyek helyszínén nevezni 
már nem lehet, 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 
személy ugyancsak felelısséggel tartozik a joghatályos FINA Doping Control Rules 
(www.fina.org) és joghatályos FINA dopping lista (lásd: Antidopping tiltólista) a válogatott 
kerettagként nyilvántartott (a MÚSZ honlap) sportolókra és nemzetközi osztályú sporto-
lókra vonatkozó vizsgálati kötelmeivel és összes körülményeivel.  

d) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyekre és egyéb versenyekre benevezett elsı osz-
tályú sportolók és nemzetközi osztályú sportolók, vagy azok gondviselıi részére a jelen 
versenykiírás 9) a) és b) pontjában említett kötelmek ismertetése és oktatása a nevezı 
sportszervezet felelıssége. 

e) Jelen versenykiírás 9) a), b) és c) pontjában meghatározott joghatályos WADA Kódex, 
joghatályos FINA Doping Control Rules és joghatályos FINA dopping lista versenyzıi is-
meretének hiánya esetén keletkezı összes jogkövetkezmény az adott sportszervezet ne-
vezést benyújtó képviselıjének felelıssége. 

f) A bajnoki versenykiírás versenyeire a szövetségi ra nglistán szerepl ı idıvel lehet 
nevezni a versenyz ıt az 1.) a-i, pontokban meghatározott id ıtartamban.  (A szövet-
ségi ranglistára a Szövetség felé bejelentett /www.muszuszoranglista.hu/ és engedélye-
zett versenyek beérkezett jegyzıkönyvében szereplı, elektromos berendezéssel mért 
eredménnyel lehet bekerülni.) 

g) A Rövidpályás Vidék Bajnokságon a válogatott keretek versenyzıi (budapestiek) is rajt-
hoz állhatnak. 
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Az Országos Vidék Bajnokságon és a Rövidpályás Vidék Bajnokságon csak a „C” és „F” 
korcsoport számára kötelezı a táblázatban megadott nevezési szint elızetes teljesítése, 
és nekik a nevezéshez szerepelniük kell a Szövetség adatbázisában. Az „A” és a „B”, va-
lamint  a „D” és az “E” korcsoportú versenyzık részére nincs nevezési szint, de szerepel-
niük kell a Szövetség adatbázisában. 

Az Országos Vidék Bajnokságon minden benevezésre került versenyzı csak a saját kor-
csoportjában versenyezhet, kivéve a váltók tekintetében, ahol a korcsoportok között felfelé 
nevezés megengedett, azaz - fiatalabb versenyzı indítható. Egy nap, 1 versenyzı, csak 
egy korosztályban nevezhetı. 

h) A bajnokságokon és a Szövetség egyéb versenyein nevezési díjat kell fizetni. Az adott 
bajnokság nevezési díj összegének 100 ezer forintot meghaladó befizetési kötelezettség 
esetén, lehetısége van a nevezı tagsági jogviszonnyal rendelkezıknek - átutalással tör-
ténı teljesítésre, melyrıl a banki igazolást, a verseny elsı napján a nevezı, a verseny-
rendezı titkárságán köteles bemutatni. 

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

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

i) A Rövidpályás Bajnokságra történı nevezéskor az 50 m-es medencében elért idıered-
ményekkel is nevezhetık a versenyzık. A versenyzık besorolása a medence méretétıl 
függetlenül a hivatalosan elért idıeredmények alapján történik. 100 méteres vegyes 
úszásban akkor nevezhetı a versenyzı, ha a szintidı táblázat 200 vegyes úszásának 
idejét teljesítette az 1.) a-j, pontokban meghatározott idıtartamig. 

j) A 2012. évi Szövetség által rendezett versenyekre a nevezési határidıig a Szövetség e-
mail címére 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 kezde-
tén a nevezési határidı lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása és ille-
tékes szerve az Sztv. (a számviteli törvény-R.) szerinti beszámolóját már elfogadta, 
valamint a sportvállalkozás az Sztv. Szerinti letétbe helyezésre vonatkozó és közzété-
teli kötelezettségének eleget tett és e tényeket igazolja”. A szóban forgó igazolást 
legkés ıbb az elınevezés határidejéig kell benyújtani a Szövetséghez . Az igazo-
lás a benyújtását követ ıen az egész bajnoki szezon további id ıszakára érvé-
nyes. 

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

j2 A benevezett versenyzı részére szabályosan kitöltött „Bejelentés kötelezett Gyógy-
szerhasználati nyilatkozat”-ot, (2. sz. melléklet) amennyiben a felkészülése folyamán 
a versenyt megelızı 14 napon belül bejelentési kötelezett gyógyszert szedett. 

j3 Az aktuális évi MÚSZ tagdíj befizetésérıl szóló igazolást. 

 Az elıbbiekben felsorolt dokumentumok valamelyikének hián ya esetén, a Stv. Alap-
ján, a Szövetség nem jogosult az el ınevezés elfogadására.  

k) A törzsadat a versenyzık 2011. 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 
együttesen) tartalmazza. A törzsadat csak azon hazai versenyek idıeredményeit tartal-
mazhatja, melyeket a Szövetség engedélyezett, és a verseny jegyzıkönyve a verseny 
egyéb dokumentumaival együtt a versenyt követı napon éjfélig a musz@musz.hu és a 
uszasrendszer@muszuszoranglista.hu e-mail címekre beérkezett, és az abban szereplı 
eredményeket a Szövetség a szabályokkal egyezınek találta, és azokat a honlapján sze-
replı ranglistákon közzétehette. 
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l) Külföldi versenyen elért idıvel akkor lehet nevezni, ha a hazai versenyzı rendelkezett a 
MÚSZ külföldi versenyzési engedélyével és a verseny hivatalos jegyzıkönyve (jelölve 
benne a magyar versenyzık eredményeit) a Szövetségbe e-mail-en, digitális formá-
tumban beérkezett  és feldolgozásra került és azokat a honlapján szereplı ranglistákon 
közzétehette. 

m) Nevezési elıírások 
 m1 Jelen versenykiírás alapján megrendezett versenyekre kötelezı az elıírt határidıre az 

on-line rendszeren a nevezést leadni. A versenyeken helyszíni nevezés nincs. 
 m2 Az elınevezéssel benevezett versenyzı(k) visszaléptetésére a versenyt megelızı nap 

déli 12:00 óráig van lehetıség díjmentesen a versenybíróságnál, a MÚSZ honlapján 
feltüntetett elérhetıségen keresztül (már nem a nevezési rendszer kezel ıinél vagy a 
Szövetségben ). Az adott bajnokság elsı versenynapján, két órával az elıfutamok il-
letve az idıfutamok megkezdése elıtti visszaléptetéseket írásban kell benyújtani. Az 
ekkor visszaléptetett versenyzı(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 
elıfutamok megkezdése elıtt egy órával kell a versenybíróság titkárságán befizetni. 

n) A váltószámokban egyesületenként csak egy csapat indítható, kivéve a Gyermek Orszá-
gos bajnokságon (fiúk A-B), a Vidék Országos bajnokságon (lányok A-B-C, fiúk D-E-F) és 
a Rövidpályás Vidék Országos bajnokságon (lányok A-B-C, fiúk D-E-F). A váltók eseté-
ben az elınevezésen túl nevezni úgy kell, hogy a váltó azon tagjának/tagjainak/ aki(k) 
nem rendelkezik/nek törzsadatban lévı idıvel, a nevezésben eljáró személy által terve-
zett idıt meg kell adni az aznapi elıfutamok, vagy idıfutamok elıtt 1 órával. Ha ettıl a 
tervezett idıeredménytıl elmarad a versenyzı, akkor 5000 Ft büntetést kell a helyszínen 
fizetni. A döntıbe került váltócsapatok összeállítását az egyesület képviselıjének a ver-
senybíróság titkáránál írásban le kell adni a délutáni döntık kezdete elıtt 60 perccel. Azt 
a váltót, melynek nevezése hiányos, ki kell zárni a bajnoki versenybıl! 

 A szövetségi kapitány indokolt esetben jogosult egyéni és váltószámokban versenyzıt/ket 
benevezni. 

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

 o1 A versenyek elsı napján, legkésıbb 1 órával a verseny kezdete elıtt, a csapatvezetı 
köteles bemutatni a versenyzık igazolására szolgáló érvényes kék könyvet és a spor-
tolói igazolványt a versenybíróságnak – ellenırzés végett. 

 o2 Az elınevezésben fel kell tüntetni azoknak a sportolóknak a nevét is, akik egyéni 
számban nem, de váltószámban rajthoz állnak. 

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

ért versenyzık csak abban az esetben nevezhetık bajnokságokra, amennyiben a nevezı 
sportszervezettel érvényes szerzıdéssel rendelkeznek, kivéve a 14. életévüket be nem 
töltött versenyzık. 

 

10.) Egyéb rendelkezések  

a) Számítástechnikai feltételek: 
 A jelen Versenykiírásban szereplı bajnokságokon a rendezık a MÚSZ versenylebonyo-

lító programját kötelesek használni (kivéve a Vidék OB). Mivel az összes rendezı köte-
les a MÚSZ törzsadatait használni, ezért nincs szükség a nevezéseknél idıeredmény 
megadására. A verseny után 6 órán belül  a „mentes.dat” és a „musz-exp.dat” állomá-
nyokat, valamint a verseny hivatalos és teljes (a verseny fedlapját, a statisztikai tábláza-
tot és a versenybíróság összetételét is tartalmazó) jegyzıkönyvét meg kell küldeni a 
MÚSZ részére és fel kell tölteni a www.muszuszoranglista.hu megadott oldalára. 
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b) 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 be-
nyújtónak aláírásával kell hitelesítenie. Az óvást a versenybíróság a FINA szabályaival 
egyezıen elbírálja a benyújtástól számított egy órán belül, és azt írásban közli az érde-
keltekkel. Az ily módon hozott döntést az érdekelteknek végre kell hajtani. A versenybí-
róság 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. 

c) Visszalépések: 
 Az a versenyzı, akit egyesülete elızetesen nem léptetett vissza és az adott verseny-

szám rajtjánál nem jelenik meg, a benevezı egyesület ebben az esetben köteles 
10.000,- Ft büntetést kifizetni. Az egyesület mentesül a büntetés megfizetési kötelezett-
ségétıl, ha a versenyorvos igazolja, hogy a versenyzı betegség vagy sérülés miatt nem 
állt rajthoz, de a versenyz ı ebben az esetben nem indulhat aznap más egyéni és 
váltószámban . 

 Ha valamelyik versenyszám elıfutamából továbbkerülı versenyzı vagy váltó a döntı-
ben vagy a középdöntıben való részvételtıl visszalép, akkor ezt az elhatározást, dön-
tést a csapat vezetıje a versenyszám befejezését követı 30 percen belül írásban köte-
les a versenybíróság titkárának bejelenteni. A középdöntıbıl továbbjutó versenyzı visz-
szalépését, a versenyszámot követıen 15 percen belül a csapat vezetıje írásban köte-
les a versenybíróság titkárának bejelenteni. Az elsı két tartalékversenyzıknek a soroza-
tos visszalépések utáni rajthoz nem állás estén szintén fizetniük kell. A döntıkbıl, vala-
mint a középdöntıkbıl visszalépni személyenként és számonként 2500,- Ft egyidejő be-
fizetése mellett lehet. (5. sz. melléklet – Visszalépési nyilatkozat) A döntık kezdete elıtt 
csak az ügyeletes versenyorvos engedélye alapján lehet – 2500,- Ft büntetés befize-
tése nélkül – visszalépni, de az érintett versenyzı aznap más egyéni és váltószámban 
már nem indulhat. 

        (6. sz. melléklet – Visszalépési nyilatkozat egészségügyi okok miatt) 
 A versenybíróság titkára besorolja a délelıtti elıfutamokból (középdöntıkbıl) a követ-

kezı legjobb eredményt elért versenyzıt vagy váltót.  

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

meg. Ez a rendelkezés a döntıkre is vonatkozik. Amennyiben egy középdöntıs ver-
senyszámban az indulók száma nem éri el a kétszeres pályaszámot, de legalább egy 
teljes futam plusz egy fı, akkor elıfutamot nem rendezünk; ha az indulók száma egy tel-
jes futamnyi, vagy legalább 4, akkor csak a döntıben állnak rajtkıre. Abban a döntıs 
versenyszámban, amelyikben az indulók száma a medence pályaszámával egyezı, 
vagy kevesebb, de négynél több, délelıtti elıfutamot nem rendezünk. 

e) Futambeosztás: 
 A versenybíróság a versenyzıket a nevezés lezárásakor nyilvántartott legjobb verseny-

eredmények alapján úgy osztja be a bajnokságokon, hogy a legjobb nevezési idıvel 
rendelkezı versenyzık az utolsó 3 elıfutamba kerüljenek. Ezen belül a legjobb idıvel 
rendelkezı versenyzı indul az utolsó futam 4-es pályáján, az ıt követı az elızı futam 
4-es pályán, és így tovább.   

 A Delfin bajnokság idıfutamaiban a legjobb 8 nevezett indul az utolsó futamban.  

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

letve edzık nevét. 
 A bajnokságokon a jegyzıkönyvben a korosztályos bajnokságnak megfelelı aktuális 

csúcsot kell szerepeltetni. 
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 A jegyzıkönyvben szerepelnie kell a verseny körülményeit leíró fedlapnak, a statisztiká-
nak és a versenybíróság összetételének is 

 
 

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

eredményhirdetések során a sportszergyártó cég neve mellett az adott egyesület jóvá-
hagyásával a szponzorok neve, emblémája, hirdetése helyet kaphat, tiszteletben tartva 
a Magyar Úszó Szövetség megállapodásaiban vállalt kötelezettségeket, az általánosan 
elfogadott reklámetikát, szabályokat. Az egyesületek kötelesek az adott bajnokság ne-
vezésével egyidejőleg az általuk jóváhagyott a sportolók szerelésein helyet kapó hirde-
tık nevét és logóját benyújtani. Amennyiben a MÚSZ a verseny kezdetét megelızı 24 
órával nem emel kifogást, akkor a benyújtott lista jóváhagyottnak minısül. 

 A versenyeken valamennyi versenyz ı, korosztálytól függetlenül használhatja a 
mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített an yagú és fajtájú úszónadrá-
gokat és úszódresszeket. 

h) Pontszámítás: 
 A Szövetség által jóváhagyott pontszámítási módsze rt kell alkalmazni, ami az 

egyesületek közti hazai eredmények alapján készítet t rangsor megállapításához 
használható: 

 
Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Pontszám 25 18 13 9 6 4 2 1 
%  100 72 52 36 24 16 8 4 
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A korosztályokat az alábbi szorzóval kell figyelemb e venni: 

 Felnıtt (50m/25 m): 5-szoros 

 Ifjúsági: 4-szeres 

 Serdülı: 3-szoros 

 Gyermek „A", "B” 2-szeres 

 Gyermek „C” 1-szeres 

 Delfin 1-szeres 
 

 

i) Külföldi versenyzık: 
 i1 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 Felnıtt Bajnokságon, a Rövidpályás Országos Bajnokságon, az Ifjúsági 
Országos Bajnokságon, a Budapest Open Kvalifikációs Bajnokságon, a Serdülı-, a 
Gyermek-, az Országos Vidék Bajnokságon, az Országos Rövidpályás Vidék Bajnok-
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ságon, egyéni versenyszámaiban nevezésenként (személyenként és rajtonként) 1000,- 
Ft. 

 i2 A FINA joghatályos szabályainak betartásával benevezett versenyzık ( külföldi szö-
vetség nemzetközi versenyzési engedélyével rendelke zı versenyz ık) esetében, a 
nem magyar állampolgárságú versenyzık, de külföldi egyesületben leigazolt sportoló 
részére: 

  Az Országos Felnıtt Bajnokságon, az Országos Ifjúsági Bajnokságon, a Budapest 
Open Kvalifikációs Bajnokságon nevezésenként (személyenként és rajtonként) a ne-
vezési díj 1000. Ft. 

  
 Megjegyzés: ezen el ıírás alól felmentés, a szövetségi kapitány engedély ével ad-

ható. A Bajnokságokon a Magyar Úszó Szövetség jogha tályos versenyszabályai 
érvényesek, az ott nem szabályozott kérdésekben a F INA szabályai az irány-
adók. 

 
j) Jelen versenykiírás 3. sz. melléklete a csúcshitelesítés jegyzıkönyvet tartalmazza, me-

lyet az érintett egyesület edzıje tölt ki, majd azt a versenybíróság elnökének aláírásával 
hitelesítteti. 

 
 

11.)  

A 2012. évi Országos Bajnokságok versenykiírását a MÚSZ Elnöksége a  
MÚSZ-75/2011-11-16. számú határozatával jóváhagyta.  
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NEVEZÉSI SZINTIDİK A 2012. ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKRA 

1. sz. melléklet 
 

Férfiak/Fiúk  Versenyszámok  Nık/Lányok  

Felnıtt  Ifjúsági Serdül ı Gyermek „B”  Gyermek „C”  Vidék B.   Vidék B.  Gyermek „A”  Serdül ı Ifjúsági  Felnıtt  

0:28,0 0:29,0 0:30,0 - - 0:32,0 50 m gyors 0:36,0 - 0:32,0 0:31,5 0:31,0 

1:00,0 1:05,0 1:09,0 1:10,0 1:15,0 1:10,0 100 m gyors 1:15,0 1:15,0 1:10,0 1:07,0 1:05,0 

2:09,0 2:15,0 2:18,0 2:21,0 2:35,0 2:28,0 200 m gyors 2:40,0 2:35,0 2:30,0 2:25,0 2:20,0 

4:30,0 4:33,0 4:50,0 4:56,0 5:28,0 5:10,0 400 m gyors 5:30,0 5:28,0 5:07,0 5:02,0 4:57,0 

9:20,0 9:37,0 10:00,0 - - - 800 m gyors 12:00,0 11:35,0 10:40,0 10:30,0 10:10,0 

18:05,0 18:25,0 18:50,0 20:20,0 21:45,0 20:30,0 1500 m gyors - - 20:30,0 20:00,0 19:30,0 

0:32,0 0:33,0 0:34,0 - - 0:35,0 50 m pille 0:38,5 - 0:35,0 0:34,5 0:34,0 

1:05,0 1:08,0 1:11,0 1:14,0 1:23,0 1:17,0 100 m pille 1:24,0 1:23,0 1:16,0 1:14,0 1:12,0 

2:19,0 2:27,0 2:32,0 2:42,0 3:08,0 2:53,0 200 m pille 3:10,0 3:08,0 2:48,0 2:39,0 2:31,0 

0:33,0 0:34,0 0:35,0 - - 0:38,0 50 m hát 0:40,5 - 0:38,0 0:37,0 0:37,0 

1:09,0 1:11,0 1:14,0 1:18,0 1:25,0 1:22,0 100 m hát 1:25,0 1:25,0 1:19,0 1:18,0 1:17,0 

2:25,0 2:30,0 2:35,0 2:42,0 3:10,0 2:53,0 200 m hát 3:02,0 3:10,0 2:46,0 2:41,0 2:37,0 

0:36,0 0:37,0 0:38,0 - - 0:41,5 50 m mell 0:45,0 - 0:40,5 0:40,0 0:39,0 

1:16,0 1:20,0 1:23,0 1:26,0 1:33,0 1:28,0 100 m mell 1:35,0 1:33,0 1:29,0 1:27,0 1:25,0 

2:44,0 2:50,0 2:55,0 3:00,0 3:20,0 3:05,0 200 m mell 3:20,0 3:20,0 3:08,0 3:05,0 3:00,0 

1:12,0 - - - - - 100m vegyes - - - - 1:15,0 

2:33,0 2:36,0 2:38,0 2:45,0 3:02,0 2:45,0 200 m vegyes 2:58,0 3:02,0 2:46,0 2:41,0 2:39,0 

5:10,0 5:26,0 5:30,0 5:42,0 6:30,0 5:40,0 400 m vegyes 6:10,0 6:30,0 5:48,0 5:40,0 5:25,0 
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2. sz. melléklet 
Magyar Úszó Szövetség  
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 
 
 

Versenyzıi nyilatkozat a bejelentés kötelezett gyógyszerek,  
gyógyhatású készítmények használatáról 

 
A versenyzı neve:_____________________________________________________________ 
 
Születési idı: _______________________ Igazolási száma:
 ________________________ 
 
Lakcíme:
 ________________________________________________________________________ 
 
A gyógyszer alkalmazás módja: ____________ inhalálás 
 ____________ szájon át 
 ____________ izomba adva 
 ____________ intravénásan 
 ____________ izületbe adva 
 ____________ bır alá adva 
 ____________ helyileg 
 ____________ egyéb 
 
A gyógyszer megnevezése és adagja: _________________________________________________ 

Alkalmazási gyakorisága:  Napi:______ Heti: ______ Havi: _____ Esetenkénti: ________________ 

Az alkalmazás kezdete: ____________________________________________________________ 

Az alkalmazás utolsó idıpontja: ______________________________________________________ 

Kezelési diagnózisa (indikáció): ______________________________________________________ 
 
Kezelıorvos neve: _____________________ Aláírása: ________________________________ 
 
Csapatorvos neve: _____________________ Aláírása: ________________________________ 
 
Sportoló aláírása: ______________________ Edzı aláírása: _____________________________ 
 
Kiskorú versenyzınél szülı, gondviselı, ügygondnok aláírása: _____________________________ 
 
 Dátum: ___________________________________ 
 
Megjegyzés: 
1) Jelen nyilatkozatot a FINA szabályaival egyezıen a Magyar Antidopping csoport szakértıjével egyetértésben 

köteles a SZÖVETSÉG használni. 
2) Nagykorú versenyzı önálló felelısséggel tölti ki és adja le a nyilatkozatot. 
3) Nem nagykorú versenyzı csak szülıje, vagy gondviselıje és edzıje együttes aláírásával adhatja le a nyilatko-

zatot. 
4) Kérjük, hogy ezt az őrlapot magyar nyelven olvashatóan nyomatott betőkkel kell kitölteni. Minden egyes al-

kalmazott szernél külön lapot kell használni! 
5) Valamely szer szedésérıl történt nyilatkozat nem jelenti a FINA, SZÖVETSÉG részérıl a használat jóváhagyá-

sát! 
6) A kezeléssel kapcsolatos igazolásokat kérjük mellékelni. 
7) A válogatott keretek versenyzıi részére a nyilatkozat kitöltése kötelezı, amit az aktuális OB nevezéssel együtt 

kell a SZÖVETSÉG címére eljuttatni. 
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3. sz. melléklet 
Magyar Úszó Szövetség 
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 

 

Csúcshitelesítési Jegyzıkönyv 
 
 

Versenyszám:………………………………. Évfolyam(ok): ………………………… 
 
Az új csúcseredmény:……………………… Az összes részidı: ………….……………… 

  …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 
 
Az új csúcseredményt elért versenyzı neve: ……………………………………………………….. 
 
 Születési éve:         ……………………………. 
 
 Versenyzési engedélyének száma:                   ……………………………. 
 
 Sportegyesülete: ……………………………………………………….. 
 
 
A verseny helye és ideje: ……………………………………………………………………….. 
 
A verseny rendezıje: ……………………………………………………………………….. 
 
Az automata idımérı berendezés típusa: ………………………………………………………….. 
 
A medence hitelesítésének idıpontja: ………………………………………………………….. 
 
A versenyzı fürdıdresszének márkája és típusa   ………………………………………………………….. 
 
A versenybíróság elnökének fürdıdresszre vonatkozó – a FINA szabályokkal egyezı – hitelesítése:  
 
                                                        
                                                      …………………………………… 
 
 
Az elért idıeredmény igazolása: 

 
 …………………………………… ………………………………………. 
 Versenybíróság elnöke Jegyzıkönyv vezetı 
 
 

………………………………… 
Csapatvezetı 

 
A MÚSZ Elnöksége az elıterjesztett csúcseredményt ……………………………….-i ülésén 

 elfogadta elutasította. 
 
       ………………………………………………………                                      ……………………………………………………… 
                              Elnök                                                                          Jegyzıkönyv vezetı 
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                        IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI ŐRLAP                  4. sz. melléklet 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

H-1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 
tel.: (36-1) 326-1584, fax: (36-1)315-5195  

E-mail: musz@musz.hu 

Web: www.musz.hu 
_______________________________________________________________________________ 
 

1. A versenyzı neve:  .........................................................................................................................  

2. Egyesülete:  ...................................................................................................................................  

3. Születési dátum (év, hó, nap):  .......................................................................................................  

4. Születési helye:   ............................................................................................................................  

5. Neme:  férfi / nı 

6. Anyja neve:   ..................................................................................................................................  

7. Címe (település, irányítószám):  ......................................................................................................  

8. Címe (utca, házszám):   ..................................................................................................................  

9. Iskolája neve, címe:   ......................................................................................................................  

10.  Amatır / Hivatásos 

11. Állampolgársága:   ..........................................................................................................................  

12. Törvényes képviselı neve:   ............................................................................................................  

13. Törvényes képviselı címe:   ............................................................................................................  

14. Átigazolásnál régi egyesület neve:   .................................................................................................  

15. Az őrlap kitöltéséig a LEN ponttáblázat szerint elért legmagasabb pontszám*:   ..................................  
* A 15. pontot a leigazolásnál nem kell kitölteni. 

16. Átigazolásnál nyilatkozat a sportoló részérıl: érvényes szerzıdése nincs 
  közös megegyezéső szerzıdés felbontásra vár 
  semmi kötelezettsége nincs a régi egyesülete felé  

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Úszó Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonat-
kozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa az állami sportinformációs rendszer számára, valamint az adatokban bekövetkezett 
esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenırizze. 

Az adatokat felelısségem teljes tudatában adtam meg, azok valódiságátért felelısséget vállalok. 

                               

       ………………………………                                                                                            ……………………………………………… 

              Dátum                 Az egyesület aláírása, pecsétje: 

       ………………………………                                                                                                            ……………………………………………… 

         Sportoló aláírása         Kiskorúnál a gondviselı aláírása és címe: 

A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Nemzeti Sportszövetség, mint szerzıdı fél a javamra – mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerzıdést kössön a Credit Suisse Life and Pensions 
Biztosítóval  (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Tel.: 061/4135100) A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 2.-8. pontokban feltüntetett személyes 
adataimnak a T-Mobil  Rt. és az 2.-9. pontokban feltüntetett adataimnak pedig a Credit Suisse Life and Pensions. (a továbbiakban: Biztosító) részére törté-
nı továbbításához és azoknak a Biztosító általi kezeléséhez. A jelen adatlap aláírásával külön hozzájárulok név és lakcím adataimnak a Biztosító marketing 
nyilvántartásában való kezeléséhez abból a célból, hogy a Biztosító a jövıben közvetlen üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot velem felvehesse 
és termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti ajánlataival megkeressen. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatommal 
bármikor kérhetem adataim törlését a Biztosító marketing nyilvántartásából. 

 
Biztosító:      � �                                         

Egyéb:         � �                                                          

                  igen    nem 
..............................................                               ......................................................                                                                                                                            

     Sportoló aláírása                                        Kiskorúnál a gondviselı aláírása és címe 
Megjegyzés:Az igazolás és átigazolás csak az elıírt díj átutalással történı befizetése után intézhetı. 

 

 
 

 
fénykép 
(35x40) 

Önellenırzés 
Az igazoláshoz és átigazolás-
hoz szükséges dokumentu-
mok: 

1. Kitöltött adatlap � 
2. Az egyesületi tagsá 

got igazoló tagsági 
könyv � 

3. Az igazolási és átigazo-
lási díj befizetését igazo-
ló nyugta másolata, a 
nyugta hiánya esetén  
az igazolás/átigazolás 
nem folytatható le � 
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5. sz. melléklet 

Visszalépési nyilatkozat 

(Kérem olvashatóan kitölteni!) 

 

Egyesületi vezetı/edzı nyilatkozom, hogy a/az ………………….……………………………....…….……… 

                                                                                                                                                           (egyesület neve)  
  

versenyzıje, …………………………………………..…… visszalép az ……………………………. Bajnokság 

                                                         (versenyzı neve)       (bajnokság neve) 

 

…………………………………………………..…….. versenyszám középdöntıjétıl/döntıjétıl (aláhúzandó) 

                                              (versenyszám) 

 

………………………………………………….               …………………………………………………. 
                 (aláírás)                      (nyomtatott név) 

               edzı/egyesületi vezetı                                edzı/egyesületi vezetı 
 

 

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendı versenyek kiírásának 10/C pontjának 

alapján, mely szerint „a döntıkbıl, valamint a középdöntıkbıl visszalépni személyenként és számonként 2.500.- 

Ft egyidejő befizetése mellett lehet”, ezért a visszalépési szándék hatálybalépésének érdekében, ennek költségét ki 

kell fizetni a versenytitkárságnak.  

 

 
 
 
A versenytitkárságon a 2.500.- Ft-ot visszalépési költség befizetésre került! 
 
 
 
 
2011.  …………………………………….                …………………………………………………. 
    dátum      versenytitkárság - aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

Visszalépési nyilatkozat egészségügyi okok miatt 

(Kérem olvashatóan kitölteni!) 

 

Egyesületi vezetı/edzı nyilatkozom, hogy a/az ..……………..…….………………………………………….…    
                                                                                                                                                    (egyesület neve) 
 
 

egyesület versenyzıje, …………………………..…………………….....………… eü. okok miatt visszalép az 
                                                                                             (versenyzı neve) 
 
 

………………………………..Bajnokság ………………….………………………………..…….. versenyszám  
         (bajnokság neve)                                                                                                                          (versenyszám) 
 
 

középdöntıjétıl/döntıjétıl (aláhúzandó) 

 

 Dátum:……………….………   

 
 
………………………………………………….               …………………………………………………. 
                 (aláírás)                      (nyomtatott név) 

               edzı/egyesületi vezetı                                edzı/egyesületi vezetı 
 
 
 
 
 
 
A versenyzı egészségi állapota nem engedi meg, hogy a mai napon versenyezzen. 

 

  Dátum: ………………. ………   

 
                                                                                               …………………………………………………. 
           ügyeletes orvos - aláírás 
 

 

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendı versenyek kiírásának 10/C pontjának 
alapján, mely szerint  
- Az a versenyzı, akit egyesülete elızetesen nem léptetett vissza és az adott versenyszám rajtjánál nem jele-
nik 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 igazolja, 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 idıintervallum lejárta el ıtt . 
 
- „A döntık kezdete elıtt csak az ügyeletes versenyorvos engedélye alapján lehet – 2500,- Ft büntetés befizetése 
nélkül – visszalépni, de az érintett versenyzı aznap más egyéni és váltószámban már nem indulhat”. 


