
XV. CLAUDIUS KUPA NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 
 

1. A verseny célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása korosztályos és felnőtt versenyzők számára nemzetközi 

ellenfelekkel, előfutam-döntős rendszerben. 

 

2. A verseny helye: 

Szombathely, Fedett uszoda 

9700 Szombathely, Bartók B. krt. 41. 

50m-es, 8 pályás, feszített víztükrű medence, vízhőfok: 26,5 0C, vízmélység: 185 cm, 

OMEGA elektromos időmérés, online eredmények. 

 

3. A verseny ideje: 

2017. november 25. szombat  előfutamok: de. 0900,  döntők: du. 1700 

2017. november 26. vasárnap  előfutamok: de. 0900,  döntők: du. 1700 

 

4. A verseny rendezője: 

            Szombathelyi Vízmű SC 

 

5. A versenybíróság elnöke: 

Később kerül kijelölésre. 

 

6. Résztvevők: 

A versenykiírás szerinti korosztályokban benevezett versenyzők, akik a MÚSZ vagy saját 

országuk versenyzési engedélyével, érvényes sportorvosi engedéllyel, valamint az 1985. 

január 01. után született versenyzők szakmai minimum vizsgával rendelkeznek. A magyar 

versenyzőknek az érvényes kék könyv mellett, a sportolói igazolvány megléte is kötelező. 

 

7. Helyezések eldöntése: 

A versenyzőket korcsoportonként a délelőtti előfutamokban elért időeredményeik alapján, a 

versenykiírásban meghatározott versenyszámokban döntőkbe soroljuk, és az ott elért idők 

alapján hirdetünk eredményt.  A döntők délután kerülnek megrendezésre. 

 

8. Díjazás: 

 A délutáni döntők első három helyezettje, éremdíjazásban részesül. A döntőkben bármely 3 

egyéni versenyszám alapján, a legmagasabb LEN - pontszámot elérő 3 versenyző, külön 

díjazásban részesül. A döntőkben elért eredmények alapján a legeredményesebb csapat 

különdíjban részesül.  

 

9. Költségek: 

A verseny rendezés és díjazás költségeit a szervezők állják, egyéb költségek a résztvevő 

egyesületeket terhelik (utazás, szállás, étkezés, nevezés). 

 

10. Nevezési díj és határidő: 

A versenyre nevezési díj 1.000,- Ft rajtonként. Nevezni, előnevezéssel 2017. november 

15-22. szerda 24 óráig lehet. 

Helyszíni nevezést és módosítást nem áll módunkban elfogadni. 

Kérjük a csapatokat, részvételi szándékukat 2017. november 01-ig körülbelüli 

létszámmal jelezni szíveskedjenek! 

 

 

11. Nevezési cím: 

A hazai csapatok www.muszuszoranglista.hu online rendszerén keresztül.  

http://www.muszuszoranglista.hu/


A külföldi csapatok nevezésüket a www.cis-online.net rendszerben tehetik meg  

2016. november 15-22. 24.00 óráig.  

Felmerülő kérdéseiket Tejes Péternek: petermilky@gmail.com e-mail címre küldhetik. 

 

12. Versenyszabályok: 

A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai a mérvadók. Egyéb kérdésekben a 

FINA szabályait alkalmazzuk. Az egyrajtos szabály kerül alkalmazásra. Az utolsó futam a 

legerősebb. A döntőkből való visszalépésre az adott versenyszám végétől 15 percig van 

lehetőség. 

 

13. Egyéb: 

A kezdési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk. 

Nem vállalunk felelősséget a versenyhelyszínen előforduló balesetekért, lopásokért vagy 

bármilyen kárért. 

A verseny folyamán a Fedett uszoda házirendje érvényes. A medencetérbe csak 

strandpapucsban lehet belépni. UTCAI CIPŐBEN TILOS! 

A szülők és kísérők csak belépőjeggyel látogathatják a versenyt. 

Belépő díj: 500 Ft/fő/nap – 6 éven aluli gyermekek belépése díjtalan. 

 

14. Korcsoportok: 

A – 2003 és idősebbek Női és Férfi 

B – 2004-2005  Női és Férfi 

C – 2006-és fiatalabb  Női és Férfi 

 

15. Versenyszámok és azok sorrendje: 

 

2017. november 25. szombat 

Előfutamok: bemelegítés: 8:00  Döntők:  bemelegítés: 16:00 

   verseny: 9:00     verseny: 17:00 

      1) 400m gyorsúszás férfi A – C  101) 400m gyorsúszás férfi               döntő 

      2) 400m vegyesúszás női  A – C  102) 400m vegyesúszás női  döntő  

3) 100m hátúszás férfi  A – C  103) 100m hátúszás férfi  döntő   

4) 100m hátúszás női  A – C  104) 100m hátúszás női  döntő   

5) 200m pillangóúszás férfi A – C  105) 200m pillangóúszás férfi döntő   

6) 200m pillangóúszás női A – C  106) 200m pillangóúszás női  döntő   

7) 100m mellúszás férfi  A – C  107) 100m mellúszás férfi  döntő   

8) 100m mellúszás női  A – C  108) 100m mellúszás női  döntő   

9) 200m gyorsúszás férfi  A – C  109) 200m gyorsúszás férfi  döntő   

    10) 200m gyorsúszás női  A – C  110) 200m gyorsúszás női  döntő   

    11) 200m vegyesúszás férfi A – C  111) 200m vegyesúszás férfi  döntő 

 

2017. november 26. vasárnap 

Előfutamok: bemelegítés: 8:00  Döntők:  bemelegítés: 16:00 

   verseny: 9:00     verseny: 17:00 

 

12) 400m gyorsúszás női  A – C  112) 400m gyorsúszás női                  döntő 

13) 400m vegyesúszás férfi A – C  113) 400m vegyesúszás férfi  döntő   

      14) 200m hát női    A – C  114) 200m hátúszás női    döntő   

15) 200m hát férfi   A – C  115) 200m hátúszás férfi    döntő   

      16) 100m pillangóúszás női  A – C  116) 100m pillangóúszás női    döntő   

      17) 100m pillangóúszás férfi A – C  117) 100m pillangóúszás férfi    döntő  

      18) 200m mellúszás női  A – C  118) 200m mellúszás női  döntő  

      19) 200m mellúszás férfi A – C  119) 200m mellúszás férfi   döntő   

      20) 100m gyorsúszás női A – C  120) 100m gyorsúszás női                 döntő   

http://www.cis-online.net/


      21) 100m gyorsúszás férfi A – C  121) 100m gyorsúszás férfi  döntő  

22) 200m vegyesúszás női A – C  122) 200m vegyesúszás női  döntő   

 

 

 

  

 

MÚSZ engedélyszáma:  /2017. 

 

 

 

 

 

Barta Balázs Budavári István 

Szombathelyi Vízmű SC Szombathelyi Vízmű SC 

Elnök Vezetőedző 

         

 

 

Szombathely, 2017. szeptember 6. 

 

 


