
Veszprém megyei Úszósuli 
versenysorozat III. forduló 
Veszprém, 2022. október 8. 

 
Verseny célja: A megyei és környékbeli egyesületek, úszóiskolák úszóinak versenyeztetése, 

sikerélményhez juttatása, lehetőséget biztosítása a szintidők teljesítésére a 
korosztályos országos bajnokságokra.  

 
Verseny rendezője: Veszprémi Úszó Klub 
 
Verseny ideje:  2022. október 8. szombat 10:30 óra. 
 Bemelegítés: 9:00 órától 
 (A verseny ideje alatt bemelegítés a 25 m medencében lehetséges.) 
 
Verseny helye: Veszprém Sportuszoda, Veszprém, Külső-Kádártai u. 1/1. 
 10 pályás, 50 m feszített víztükör. Gépi időmérés.  
 
Versenybíróság: Elnök:Vizi Csaba,  Indítóbíró: Bodrogi Viktor  
 
Információ:   Balogh János / 30-570-9356 / 
 
Verseny díjazása: A versenyszámokban nemenként és korosztályonként minden kategória első 

három helyezettje érem díjazásban részesül. 
 
A verseny résztvevői: A MÚSZ tagszervezetei és versenyzői, akik megfelelnek a FINA és MÚSZ 

szabályzatban szereplő feltételeknek.  
 A MÚSZ tagszervezeteinek versenyzői: akik saját névre szóló, a NYÁB által 

ügykezelt Sportegyesületi Tagsági Könyvben („Kék könyv”) bejegyzett 
érvényes MÚSZ kóddal, és sportorvosi engedéllyel, érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek. Az 1985. január 01. után született 
versenyzők esetében az úszásnem sikeres szakmai minimum vizsgájával 
rendelkeznek. 

 A nevezési időszak első napján az őket nevezni kívánó MÚSZ tagszervezet 
hivatalosan leigazolt versenyzői. 

 A versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvében foglalt 
egyéb feltételeknek megfelelnek, és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ 
tagszervezet benevezi. 

 
Nevezés: Nevezés online rendszeren https://nevezes.musz.hu/  keresztül. 
 A nevezési időszak: 2022. szeptember 26. hétfő 00.00 óra - 2022. október 

06. csütörtök 24.00 óra. A nevezések csak a megadott intervallum alatt 
törölhetők vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás és módosítás 
nem lehetséges! 

 A rajtlista és az eredmények elérhetőek lesznek 
https://drive.google.com/drive/folders/1ndc4kT-Pd3GwBfYSgZzoJMby5hPXTJ5- 
és a https://www.vuk-veszprem.hu/ oldalakon. 

 A 400 m gyors versenyszámokban maximum 5 futamot indítunk. 
 Maximálisan nevezhető versenyzők száma 300 fő, amint a nevezett 

versenyzők száma eléri ezt a limitet, a nevezést lezárjuk. Erre a verseny 
zökkenőmentes lebonyolítása miatt van szükség, mindenki megértésére 
számítunk. 

 
Nevezési díj: 2000 Ft/ egyéni rajtonként és váltónként 
  
 A nevezési díjat kizárólag átutalással lehet teljesíteni:  
 Veszprém Úszó Klub: 11748007-20109888-00000000 



  
 A résztvevő egyesületek 2022. október 7. (péntek) 14.00 óráig a 

baloghjames@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek a számlázási adatokat 
elküldeni:  

 Egyesület neve, címe, adószáma, kontakt személy email címe, telefonszáma. 
 Az átutalás igazolását a regisztrációnál a helyszínen be kell mutatni. 
 
 Lemondás: 2022. október 7. (péntek) 14.00 óráig lehetséges - ezt követően 

lemondásokat nem fogadunk a nevezési díjakról szóló számlákat ennek 
megfelelően állítjuk ki! 

 
    
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 korosztályonként és nemenként 
értékeljük.  

 
 
Megjegyzés: A 4*50 m mix vegyes váltóban A-B-C-D-E korosztály, 2 fiú és 2 leány 

versenyző indulhat és különféle korosztályúaknak kell lenniük.  
A 8*50m mix vegyes váltóban E-F-G-H korosztály  4 fiú és 4 leány 
versenyző indulhat és különféle korosztályúaknak kell lenniük. (Úszásnemek 
és sorrendjük:2 hát, 2 mell, 2 pillangó, 2 gyors). 
A váltókban fiatalabb évjáratú versenyzők felfelé nevezése lehetséges, de 
mindenki csak egy váltóban indulhat. Egy egyesület több csapatot is indíthat. 
Versenyen kívüli indulásra lehetőséget nyújtunk az egyéni és 
váltószámokban is, de csak abban az esetben, ha a sportoló a MÚSZ 
hivatalosan leigazolt versenyzője (versenyzői). 
 .  

 
 
COVID előírások: A verseny a mindenkori (a verseny megrendezésének időpontjában 

érvényben lévő) járványügyi előírásoknak megfelelően kerülnek 
megrendezésre. 

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

tájékoztassák a kísérőket!  A rendezvényt nézők is látogathatják, az uszoda 
pénztárában 500 Ft-os belépőjegyet kell váltaniuk.  

 A versenyen a MÚSZ és a FINA versenyszabályait 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! 
 
 
Korosztályok:  A:  2015 és fiatalabb 
 B: 2014  
 C: 2013  
 D: 2012 
 E: 2010-2011 
 F: 2008-2009 
 G: 2006-2007 
 H:  2005 és idősebb 



 
    
 
Versenyszámok:  
 

1 400 m fiú gyors E, F, G, H 
2 400 m leány gyors E, F, G, H 
3 100 m fiú pillangó A, B, C, D, E, F, G, H 
4 100 m leány pillangó A, B, C, D, E, F, G, H 
5 200 m fiú hát E, F, G, H 
6 200 m leány hát E, F, G, H 
7 50 m fiú mell A, B, C, D 
8 50 m leány mell A, B, C, D 
9 100 m fiú hát A, B, C, D, E, F, G, H 

10 100 m leány hát A, B, C, D, E, F, G, H 
11 50 m fiú gyors A, B, C, D 
12 50 m leány gyors A, B, C, D 
13 200 m fiú vegyes E, F, G, H 
14 200 m leány vegyes E, F, G, H 
15 100 m fiú mell A, B, C, D, E, F, G, H 
16 100 m leány mell A, B, C, D, E, F, G, H 
17 200 m fiú gyors E, F, G, H 
18 200 m leány gyors E, F, G, H 
19 50 m fiú pillangó A, B, C, D 
20 50 m leány pillangó A, B, C, D 
21 100 m fiú gyors A, B, C, D, E, F, G, H 
22 100 m leány gyors A, B, C, D, E, F, G, H 
23 200 m fiú mell E, F, G, H 
24 200 m leány mell E, F, G, H 
25 50 m fiú hát A, B, C, D 
26 50 m leány hát A, B, C, D 
27 4*50m  mix vegyesváltó A, B, C, D, E (kicsik) 
28 8*50m  mix vegyesváltó E, F, G, H (nagyok) 

 
 
MÚSZ engedélyszám: 2022/102 
 
Veszprém, 2022. augusztus  11.                          Veszprémi Úszó Klub 

 


