
12+ MMXV, úszóverseny 
VERSENYKIÍRÁS 

 

1. A verseny célja: szintidő szerzési, és 
versenyzési lehetőség biztosítása a 12 éves 
és idősebb versenyzők számára.  
Háromfordulós versenysorozat. 

 

2. A verseny rendezője: Fejér megyei 
Úszószövetség, Hullám 91 ÚVE 

 

3. A verseny időpontja: 
II. forduló: 2015. április 26, 9.30 óra 
 

4. A verseny helyszíne: 
Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda, 50 
m / 8 pálya / elektromos időmérés.  
 

5. A versenybíróság elnöke: Vígh Márta 
 

6. A verseny főrendezője: 
Sárdi Ákos, +3670 360 87 00 
 

7. A verseny résztvevői: az egyesületek 
által benevezett versenyzők, akik 
rendelkeznek érvényes sportorvosi 
engedéllyel. 
A versenyzőknek rendelkezniük kell a MÚSZ  
előírásai szerint engedélyekkel. 
 

8. Korosztályok:  
  

A: 2002 – 03 D: 1997 és idősebbek 

B: 2000 – 01 w: 2004 és fiatalabbak 

C: 1998 – 99  
 

9. Nevezés, nevezési ablak: csak on-line, a 
www.muszuszoranglista.hu oldalon. 
Nevezni lehet 2015. április 23, 24.00 
óráig. Ez alatt az idő alatt tetszőlegesen 
módosítható a nevezés. Ezután a nevezések 
változtatására nincs lehetőség. A 
nevezéskor bevitt adatok jelennek majd 
meg a Rajtlistában és a verseny 
Jegyzőkönyvében is. 

 

10. Nevezési díjak: 
 

50 m, 100 m 800,- HUF 
200 m 1.000,- HUF 
400 m 1.200,- HUF 
800 m 1.400,- HUF 

 
A szoros nevezési határidő miatt minden 
benevezett versenyző után ki kell fizetni a 
nevezési díjat, még abban az esetben is, ha a 
versenyző nem áll rajthoz. A nevezési díjakat a 
helyszínen – számla ellenében – készpénzben 
kérjük kifizetni. 
 

11. Rajtlista: 
2015. április 24, 16.00 órától 
megtekinthető, illetve letölthető és 
kinyomtatható a www.hullam91.hu 
oldalról. 
 

12. Értékelés, díjazás: 
A versenyszámokban, nemenként és 
korosztályonként elkülönítve történik, a 15 
pont alatt szereplő korosztályok szerint. Az 
első három helyezett éremdíjazásban 
részesül. A w kategóriába sorolt versenyzők 
eredménye nem kerül díjazásra. 

 

13. Egyebek: 
- Minden versenyszámban időfutamos 

beosztást alkalmazunk - az utolsó futam a 
legerősebb. Kivétel a 20 és 21 
versenyszámok (800 méteres gyorsúszás) 
ahol a legerősebb futamok indulnak 
elsőként. A fiúk és lányok külön úsznak. 
Mindkét versenyszámból legfeljebb 3 – 3 
futamot rendezünk gépi időméréssel / 
pályáként egy versenyzővel. Amennyiben a 
nevezések száma meghaladja a 24-et, a 
további futamokban (szükség esetén) két 
versenyző úszik egy pályán. Nekik kézi 
időméréssel szerzett eredményeik lesznek – 
amelyek a Ranglistába bekerülnek – és így 
NEVEZÉSI IDŐKÉNT számításba vehetők, 
de egyéb lehetőséget (pl hitelesített 
csúcseredmény) nem jelentenek. 

- A versenyről készülő jegyzőkönyv PDF 
formátumban letölthető lesz a 
www.hullam91.hu oldalról. 

- Az uszodába a versenyzők és edzőik 
ingyenesen léphetnek be. 

- Kísérők számára 200,- forintos kísérőjegy 
váltása kötelező. 

- Az uszodatérben utcai cipőt viselni nem 
lehet. 

- Felelősséget csak az értékmegőrzőben 
elhelyezett tárgyakért vállalunk. 

- A verseny teljes ideje alatt a sátras 
medencében lehetőség lesz bemelegítésre / 
levezetésre 

 

14. A versenyen a MÚSZ, a FINA szabályait, és 
az egyrajtos indítást alkalmazzuk. 

15. A verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy a 
verseny kezdési időpontját megváltoztassa. 
Erről interneten keresztül ad tájékoztatást 
az egyesület honlapján. A verseny 
időrendjét a nevezések beérkezése után, a 
Rajtlistával együtt tesszük közzé. 

 

16. Versenyszámok és sorrendjük: 
 

2015. április 26. - Székesfehérvár 
 
8.30-tól 9.20-ig bemelegítés 
9.30-tól verseny 
  

0  8.30 – 9.20: BEMELEGÍTÉS 
1-2 100 m pillangó fiú / lány A, B, w 
3-4 50 m hát fiú / lány C, D, w 
5-6 200 m mell fiú / lány A, B, C, D, w 
7-8 100 m gyors fiú / lány A, B, w 

9-10 50 m pillangó fiú / lány C, D, w 
11-12 400 m vegyes fiú / lány A, B, C, D, w 
13-14 100 m mell fiú / lány A, B, w 
16-17 50 m gyors fiú / lány C, D, w 
18-19 100 m hát fiú / lány A, B, w 
20-21 800 m gyors fiú / lány A, B, C, D, w 

     
 
Székesfehérvár, 2014. november 
 

Sárdi Ákos - sk 
Hullám 91 ÚVE - elnöke 


