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SZEZONZÁRÓ ORSZÁGOS ÚSZÓVERSENY és 
„B” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS VERSENY (FUNRE) 

2013. ÉVI VERSENYKIÍRÁS 
 
1. A verseny rendezıje: HULLÁM 91 ÚVE és Fejér megyei Úszó Szövetség 
 
2. A verseny célja:  A feltételeknek eleget tevı MÚSZ egyesületek és egyéb szervezetek 
versenyzıinek versenyzési lehetıség biztosítása. Sikerélmény a résztvevık számára. 
 
3. A verseny résztvevıi: 
1 csoport: azok a MÚSZ tagegyesületi sportolók, akik rendelkeznek érvényes versenyzési engedéllyel 
(Kék könyv – nyilvántartási számmal), érvényes sportorvosi engedéllyel, és a MOB versenyzési 
engedélyével (plasztik kártya) 
2 csoport: Olyan MÚSZ tag egyesületek versenyzıi, akik a MÚSZ nyilvántartási rendszerben 
szerepelnek (kék tagsági könyv MÚSZ igazolási számmal), érvényes sportorvosi igazolással és 
versenyzési engedéllyel (kártya) rendelkeznek ÉS 

- Az egyesület 2011-12 években a MÚSZ bajnoki pontrendszerében nem szerzett pontot, ÉS  
A) a nevezni kívánt versenyzı nem szerepel a MÚSZ 2011 és 2012 évi korosztályos 10-es 
ranglistáin, VAGY 
B) a 2013. február 1 után belépı MÚSZ tagegyesület (nem átalakulás) esetében az 
egyesületnek az a versenyzıje, aki nem szerepel a MÚSZ 2011 és 2012 évi korosztályos 10-es 
ranglistáin.   

3. csoport: Nem MÚSZ tagegyesületek versenyzıi, illetve egyesület nélküli úszni tudó személyek. 
 

Sportorvosi engedély megléte mindenki számára kötelezı feltétel! 
 
Korcsoportok, kategóriák: 

A 1988 és korábban születettek 
B 1999 – 2000 
C 2001 – 2002 
D 2003 – 2004 
E 2005 és késıbb születettek 

 
4. A verseny ideje: 2013. augusztus 01. csütörtök 14.00 óra 
   2013. augusztus 02. péntek 9.30 óra 
 
5. A verseny helye: Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda 
   50 m-es, 8 pályás, feszített víztükrő verseny medencéje 
 
6. Az idımérés módja: Elektromos idımérı berendezés 
 
7. A versenybíróság elnöke: késıbbi kijelölés alapján 
 
8. Nevezés: CSAK Elınevezéssel lehetséges! Az 1 és 2 csoportban úszók számára (MÚSZ tagok) a 
www.muszuszoranglista.hu oldalon, a 3 csoportban indulók (nem MÚSZ tagok) a 
www.hullam91.hu honlapján 2013. július 29.-én 24.00 óráig. 
A váltókat is be kell nevezni, a helyszínen csak a váltó összeállítást lehet módosítani. 
Rajtlista a www.hullam91.hu honlapon lesz elérhetı 2013. július 30-án 16.00 órától. 
Helyszíni módosítás és nevezési lehetıség nincs. 
A jogosulatlanul benevezett versenyzık nevezéseit a rendezı nem fogadja el és errıl az egyesületet e-
mailben értesíti. Ezért kérjük, hogy a nevezések megadásakor élı e-mail címmel regisztráljanak – 
késıbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében! 
 
9. Helyezések eldöntése: Idıfutamokban elért eredmények alapján, az utolsó futam a legerısebb. 
 
10. Költségek: A rendezés és a díjazás költségei a rendezıt, a részvételi költségek a csapatokat  
terhelik. 



FUNRE 2013 – versenykiírás, Székesfehérvár, 2013.08.1-2 

 

2 / 2 

11. Versenyszámok és azok sorrendje: 
 

 2013. 08.01. délután 14 óra   2013. 08. 02. délelıtt 9.30 óra 
       
1 50 m fiú gyors ABCDE  15 50 m fiú hát ABCDE 
2 50 m lány gyors ABCDE  16 50 m lány hát ABCDE 
3 50 m fiú mell ABCDE  17 50 m fiú pillangó ABCDE 
4 50 m lány mell ABCDE  18 50 m lány pillangó ABCDE 
5 100 m fiú hát ABCDE  19 100 m fiú mell ABCDE 
6 100 m lány hát ABCDE  20 100 m lány mell ABCDE 
7 200 m fiú gyors ABCD  21 100 m fiú gyors ABCDE 
8 200 m lány gyors ABCD  22 100 m lány gyors ABCDE 
9 100 m fiú pillangó ABCDE  23 200 m fiú vegyes ABCD 
10 100 m lány pillangó ABCDE  24 200 m lány vegyes ABCD 
11 4 x 50 m fiú vegyes váltó ABCD  25 4 x 50 m fiú gyors váltó ABCD 
12 4 x 100 m fiú vegyes váltó ABS  26 4 x 100 m fiú gyors váltó ABS 
13 4 x 50 m lány vegyes váltó ABCD  27 4 x50 m lány gyors váltó ABCD 
14 4 x 100 m lány vegyes váltó ABS  28 4 x 100 m lány gyors váltó ABS 

 
A váltó versenyszámokban lehet bármilyen születéső – abszolút (ABS), illetve egyesületenként 1-1 fı 
„A”, „B”, „C” és „D” korcsoportos versenyzıbıl (felmenı típusú) csapatot összeállítani (megjegyzés: a 
magasabb korcsoportos helyett fiatalabb is indulhat!) 
Az abszolút korosztályos váltók 4 x 100 m, a felmenı korosztályos váltók 4 x 50 m-en indulhatnak. 
Az „E” korosztályos versenyzık kizárólag az 50 és 100 m-es versenyszám,okban indulhatnak! 
 
12. Nevezési díjak:  

50 m 800,- HUF 
100 m 1.000,- HUF 

200 m és 4x50 m 1.200,- HUF 
4x100 m 1.600,- HUF 

Melyet a verseny kezdete elıtt a versenyirodán számla ellenében kell befizetni. 
 
13. Értékelés, díjazás: Egyéni versenyszámokban minden versenyzı csak a saját korosztályában 
indulhat! Az egyéni versenyszámokban a díjazás kategóriánként, a váltókban az abszolút kategória és 
a felmenı rendszerő váltóknak megfelelıen (tehát minden váltó versenyszámban „egy kategória”) 
történik. Az I-III. helyezettek részesülnek díjazásban – éremdíjazásban közösen értékelve a 2 
és 3 csoportok, oklevéldíjazásban - külön értékelve – az 1 csoport versenyzıi.  
 
14. Egyebek: 

• Ruházat a MÚSZ és a FINA nemzetközi szabályozásnak megfelelıen.  
• A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. 
• A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA Versenyszabályai a 

mérvadóak. 
• A végleges jegyzıkönyvben együtt szerepelnek az 1 és 2 csoport (MÚSZ Ranglista számára) 

és külön a 3 csoport eredményei. 
• Eredményhirdetéseknél az érintett versenyzıkön kívül az 1 helyezettek edzıit is kérjük a 

ceremóniához. 
• Szállás lehetıségek a www.hullam91.hu oldalon is találhatók. 
• Az uszodába való belépés a versenyzıknek és edzıknek térítésmentes, a kísérıknek 200.- Ft –

os belépıvel lehetséges. 
• A rendezı csak az értékmegırzıben elhelyezett tárgyakért vállal felelısséget. 

 
További tájékoztatást Sárdi Istvánnétól a 06-30-683-4813 telefonon, vagy a sardi.istvan5@upcmail.hu 
címeken lehet kérni. 
 

Székesfehérvár, 2013. július 4. 


