
 
Veszprém megyei úszósuli körverseny 

kupasorozat I. forduló 
Pápa, 2015. november 15. 

 

Verseny célja: A megyei és környékbeli egyesületek, úszóiskolák úszóinak versenyeztetése. 
A verseny elsődleges célja, hogy a hazai úszóversenyeken kevésbé 
eredményes versenyzőket is sikerélményhez juttassuk. Ezért kérünk 
mindenkit, hogy a  MÚSZ aktuális (pápai viszonylatban -> 2015.11.01-én 
50 m-es medencében érvényes) korosztályos ranglistáján, az aktuális 
versenyszámban, az első húsz között szereplő úszókat ne nevezzenek. 
Amennyiben egy versenyző a versenyszámában az évjáratos ranglista 
20. idejénél jobb időeredményt ér el, őt versenyen kívül értékeljük, és 
oklevél díjazásban részesítjük /2007-ben és korábban születettekre 
vonatkozik/. Versenyen kívüli indulásra lehetőséget nyújtunk. 

 
Verseny rendezője: Pápai Úszó Sportegyesület 
 
Verseny ideje:  2015. november 15. vasárnap 10 óra.  
 Bemelegítés.  Fiúk 8:45-tól  - 9:15-ig, Lányok 9:15-től – 9:45-ig. 
 
Verseny helye: Termálfürdő Pápa, Uszoda, Pápa Várkert u. 5 
 6 pályás, 25 m feszített víztükrű, 27 C○ medence. Kézi időmérés. 
Információ:   Tapsonyi Gábor /70-775-3420/ 
 
Verseny díjazása: I.-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek, a IV-VI. helyezetteket 

oklevéllel jutalmazzuk.  
 
A verseny résztvevői: Az egyesületek által benevezett versenyzők. 
 
Nevezés: Előnevezés határideje: 2015.11.11. (szerda) 
 Nevezni lehet a mellékelt nevezési lapon e-mailben a puse@puse.hu címen. 

A rajtlista és az eredmények elérhetőek lesznek a www.puse.hu honlapról. 
 A nevezések csak a megadott határidőig módosíthatók, helyszíni nevezés 

nem lehetséges.  
 
Nevezési díj: 700 Ft egyéni rajtonként és váltónként 
 
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik. A legjobb 

nevezési idővel rendelkezők az utolsó időfutamban indulnak. A besorolás a 
nevezési idők alapján készül, az elért eredményeket évjáratonként értékeljük.  

 
A kupasorozat: A Pápai Úszó Sportegyesület és a Veszprémi Úszó Klub a 2015/2016-os 

tanévben 4 fordulóból álló kupasorozatot indít, melynek utolsó versenyén az 
összesítésben első három helyen álló csapatot illetve a legeredményesebb 
megyei csapatot jutalmazzuk.  

 A versenyek tervezett helyszínei és időpontjai : Pápa – 2015. november., 
Veszprém – 2016. február , Pápa 2016. március-április, Veszprém 2016. 
május. 

 (Amennyiben ebben a szezonban a Vidra SE vagy Rája 94 tud versenyt 
rendezni úgy a versenyek helyszínei és időpontjai módosulhatnak) 

 A helyezések eldöntése: Az egyéni és váltó számokban az I-VIII. 
helyezettek 10-7-6-5-4-3-2-1 pontozás alapján,  



 
 
Megjegyzés:  Mindenki csak a saját korcsoportjában szerepelhet. 
 A váltókban a megadott évjáratok szerinti sorrendet kell tartani/ fiataltól az 

idősebbig/, 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002 vagy fiatalabb évjáratok 
közül lehet választani. Mindegyik váltóban a váltótagok mindegyikének 
különböző születésűnek kell lennie. A fiú-lány, úgymond vegyes váltóban 
csak olyan versenyző szerepelhet, aki a másik kettő váltóban nem indult. (1 
fiú-3 lány, 2 fiú – 2 lány, 3 fiú -1 lány)  

  A váltótagok nevét és születési évét legkésőbb a váltók rajtjáig kérjük 
leadni, ennek hiányában a váltó nem állhat rajthoz! Nem megfelelő 
sorrendben indított váltó versenyen kívüliként kerül be a jegyzőkönyvbe! 

 
Egyéb: Medencetérbe utcai cipőben bemenni TILOS! Kérjük a csapatvezetőket, 

tájékoztassák a kísérőket! Az uszodában nylon papucs kapható, ára 100 Ft. A 
kísérőknek az uszoda pénztárában kísérőjegyet kell venni. A versenyen a 
MÚSZ és a FINA szabályait és az egy rajtos indítást alkalmazzuk. 

 A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat 
kapcsolatot. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik 
elhagyásáért, balesetekért és egyéb károkért felelősséget nem vállalunk. A 
verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében az állító helyeken csak a 
versenyzők és az edzők, csapatvezetők tartózkodhatnak! Megkérünk minden 
csapatvezetőt erről tájékoztassa a szülőket, kísérőket!    

  
 A rendezők, és a versenybíróság fenntartja a jogot az esetleges 

változtatásokra 
Versenyszámok:  
           

1. 25 m fiú gyorsúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
2. 25 m leány gyorsúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
3. 50 m fiú gyorsúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
4. 50 m leány gyorsúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
5. 100 m fiú gyorsúszás 2002 és idősebb 
6. 100 m leány gyorsúszás 2002 és idősebb 
7. 25 m fiú hátúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
8. 25 m leány hátúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
9. 50 m fiú hátúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
10. 50 m leány hátúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
11. 100 m fiú hátúszás 2002 és idősebb 
12. 100 m leány hátúszás 2002 és idősebb 
13. 25 m fiú mellúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
14. 25 m leány mellúszás 2009, 2010 és fiatalabb 
    Eredményhirdetés 
15. 50 m fiú mellúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
16. 50 m leány mellúszás 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
17. 100 m fiú mellúszás 2002 és idősebb 
18. 100 m leány mellúszás 2002 és idősebb 
19.  4*50 m fiú-leány gyorsváltó 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002 
     
    Eredményhirdetés 

 
 
 
Pápa. 2015. szeptember 30.      Pápai Úszó Sportegyesület 


