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V E R S E N Y K I Í R Á S 
 
 

A 2019. évi „Budapest Kupa” négyfordulós verseny 
 
 
A négyfordulós Budapest Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk a 10 éven felüli 
versenyzők versenyeztetéséhez, az élményszerzéshez és az egyesületi csapatmunka 
kiszélesítéséhez. 
 
 
A VERSENY RENDEZŐJE: 
Budapesti Úszó Szövetség 
 
 
A VERSENYEK IDEJE: 
Első forduló:  2019. március 2. 09.00 óra (előnevezés: február 26. 24 óráig) 
Második forduló: 2019. április 6. 09.00 óra (előnevezés: április 2. 24 óráig) 
Harmadik forduló: 2019. október 12. 09.00 óra (előnevezés: október 7. 24 óráig) 
Negyedik forduló: 2019. november 9. 09.00 óra (előnevezés: november 4. 24 óráig) 
 
 
HELYSZÍNE: 
Budapest, Tüske uszoda, 10 pályás, 50 méteres medence, 27 fokos víz, gépi időmérés, gépi 
adatfeldolgozás. 
 
 
A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI: 
I-es korcsoport: 11-12 évesek (2007-2008-ban születettek) 
II-es korcsoport: 13-14 évesek (2005-2006-ben születettek) 
III-as korcsoport: 15 évesek és idősebbek (2004-ben és előbb születettek) 
 
 
NEVEZÉS: 
Az egyesületük által, azok a versenyzők nevezhetők, akik a MÚSZ által kiadott 
versenyengedéllyel, versenyzői kártyával, valamint sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. 
Nevezni az esedékes forduló előtt a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén 
keresztül a www.muszoszoranglista.hu –n lehet. Az előnevezések határidejét a 
versenyidőpont után zárójelben adjuk meg.  
A versenyeken helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Valamennyi benevezett versenyző után 
rajtonként kell a nevezési díjat befizetni. Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában 
indulhat. Versenyen kívüli rajtolásra nincs lehetőség. 
Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. 
  

http://www.muszoszoranglista.hu/
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HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 
Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik. A legjobb nevezési idővel 
rendelkezők az első futamokban indulnak, majd a következő futamokba a gyengébb idővel 
nevezettek kerülnek. 
 
 
PONTOZÁS: 
A csapatverseny a négy fordulót összegezve a versenyszámok I-VI. helyezettjei,30-25-20-15-
10-5 pontozása alapján alakul ki. A váltókra ugyanaz a pontozás értendő. 
 
 
DÍJAZÁS: 
Minden versenyszám és korcsoport első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 
Fordulónként a FINA ponttáblázat szerint, több versenyszámot összegezve a legtöbb pontot 
elérő leány és fiú különdíjat kap (korcsoporttól függetlenül). A versenysorozat végén a legtöbb 
pontot gyűjtő egyesület kupát kap. Azonos pontszám esetén az egyéni versenyszámokban 
több első helyezést szerzett csapat kapja a kupát. 
 

 

KÖLTSÉGEK: 

A rendezési és díjazási költségeket a rendező Szövetség fedezi. 
Valamennyi benevezett versenyző után rajtonként kell a nevezési díjat befizetni. 
 
 
NEVEZÉSI DÍJ:   
A nevezési határidőig beérkezett nevezések esetében:  
Az 50 – 100 - 200 méteres távok nevezési díja: 1 000,- Ft. 
Az 400 méteres távok nevezési díja: 1500,- Ft 
Az 800 - 1500 méter nevezési díja:  2 000,- Ft 
Nevezési határidő utáni nevezés esetén, 2 000.- Ft. 
Váltó:                                                                                             1 000,- Ft. 
 
 
 
EGYEBEK: 
A versenyeken egyebekben, az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. 
 
  



BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG 
 1053 Budapest Cúria u. 3. II. em. 4. 
 busz@budapestiuszoszovetseg.hu 

 

 
 
VERSENYSZÁMOK SORRENDJE: 
 
Első forduló:  2019. március 2. 09.00 óra 

1. 400 m fiú gyors  I-II-III-as korcsoport 

2. 400 m leány gyors  I-II-III-as korcsoport 

3. 50 m fiú mell I-II-III-as korcsoport 

4. 50 m leány mell I-II-III-as korcsoport 

5. 50 m fiú pillangó I-II-III-as korcsoport 

6. 50 m leány pillangó I-II-III-as korcsoport 

7. 100 m fiú hátúszás I-II-III-as korcsoport 

8. 100 m leány hát I-II-III-as korcsoport 

9. 200 m fiú mell  I-II-III-as korcsoport 

10. 200 m leány mell  I-II-III-as korcsoport 

11. 200 m fiú vegyesúszás I-II-III-as korcsoport 

12. 200 m leány vegyesúszás I-II-III-as korcsoport 

13. 4 X 50 m fiú gyorsváltó I-II-es korcsoport vegyesen 

14. 4 X 50 m lány gyorsváltó I-II-es korcsoport vegyesen 

(A váltókban a II-es korcsoportból max. 2 fő indulhat. A II. korcsoportú versenyző helyett I-es 
korcsoportú indulhat, de fordítva nem.) 
 
 
 
 
Második forduló: 2019. április 6. 09.00 óra. 

1. 50 m fiú hát  I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány hát  I-II-III-as korcsoport 

3. 50 m fiú gyors  I-II-III-as korcsoport 

4. 50 m leány gyors  I-II-III-as korcsoport 

5. 100 m fiú mell  I-II-III-as korcsoport 

6. 100 m leány mell  I-II-III-as korcsoport 

7. 200 m fiú pillangó  I-II-III-as korcsoport 

8. 200 m leány pillangó I-II-III-as korcsoport 

9. 200 m fiú hát I-II-III-as korcsoport 

10. 200 m leány hát I-II-III-as korcsoport 

11. 200 m fiú gyors I-II-III-as korcsoport 

12. 200 m leány gyors  I-II-III-as korcsoport   

13. 4 X 50 m fiú vegyesváltó I-II-es korcsoport vegyesen 

15. 4 X 50 m lány vegyesváltó I-II -es korcsoport vegyesen 

(A váltókban a II-es korcsoportból max. 2 fő indulhat. A II. korcsoportú versenyző helyett I-es 
korcsoportú indulhat, de fordítva nem.) 
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Harmadik forduló: 2019. október 12. 09.00 óra. 

1. 50 m fiú gyors  I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány gyors I-II-III-as korcsoport 

3. 50 m fiú hát  I-II-III-as korcsoport 

4. 50 m leány hát  I-II-III-as korcsoport 

5. 50 m fiú mell  I-II-III-as korcsoport 

6. 50 m leány mell  I-II-III-as korcsoport 

7. 4 X 50 m mix gyorsváltó I-II-es korcsoport vegyesen 

8. 800 m fiú gyorsúszás / szintidő: 11:20,00 I-II-III-as korcsoport  

9. 800 m leány gyorsúszás / szintidő: 11:40,00 I-II-III-as korcsoport  

- A váltókban a II-es korcsoportból max. 2 fő indulhat. A II. korcsoportú versenyző helyett 
 I-es korcsoportú indulhat, de fordítva nem. 

- a 800 m gyorsúszás szinthez kötött. Amennyiben a versenyző a szintet nem teljesíti 2 000 
Ft. büntetést fizet, a helyszínen, a versenytitkárságon. 

 
Negyedik forduló: 2019. november 9. 09.00 óra. 

1. 50 m fiú pillangó  I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány pillangó  I-II-III-as korcsoport 

3. 100 m fiú gyors  I-II-III-as korcsoport 

4. 100 m leány gyors  I-II-III-as korcsoport 

5. 50 m fiú hát  I-II-III-as korcsoport 

6. 50 m leány hát  I-II-III-as korcsoport 

7. 100 m fiú mell I-II-III-as korcsoport 

8. 100 m leány mell I-II-III-as korcsoport 

9. 100 m fiú pillangó  I-II-III-as korcsoport 

10. 100 m lány pillangó  I-II-III-as korcsoport 

11. 200 m fiú hát I-II-III-as korcsoport 

12. 200 m leány hát I-II-III-as korcsoport 

13. 200 m fiú vegyes I-II-III-as korcsoport 

14. 200 m leány vegyes  I-II-III-as korcsoport 

15. 4 X 50 m mix vegyesváltó I-II-es korcsoport vegyesen 

 (A váltókban a II-es korcsoportból max. 2 fő indulhat. A II. korcsoportú versenyző helyett I-es 
korcsoportú indulhat, de fordítva nem.) 
 Szentirmay Andrea 
 főtitkár 


