
NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ        
BAJNOKSÁG 2014 II. FORDULÓ        

VERSENYKIÍRÁS  

1. A verseny célja: versenyzési lehetıség biztosítása, 
sportbaráti kapcsolatok ápolása és szintidı úszási 
lehetıség biztosítása a soron következı korosztályos 
és felnıtt bajnokságokra. Régió válogatott 
felmérése. 

2. A verseny idıpontja:                                          
2014. március 15. szombat                         
Bemelegítés: 9:00 óra Verseny: 10:00 óra 

3. A verseny helye:                                      
Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdı      
9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41.                  
50 méteres, 8 pályás, feszített víztükrő medence, 
vízhıfok: 26,50C, OMEGA elektromos idımérés és 
adatfeldolgozás. 

4. A verseny rendezıje:                            
Szombathelyi Vízmő SC. 

5.  A versenybíróság elnöke:                       
Késıbbiekben kerül kijelölésre. 

6. A verseny résztvevıi:  az egyesületek által 
szabályosan benevezett versenyzık, akik érvényes 
sportorvosi igazolással, MÚSZ versenyzési 
engedéllyel és sikeres szakmai minimum vizsgával 
rendelkeznek. 

7. Korcsoportok:    
 A 1999 és idısebb nıi – férfi
 B 2000-2001  nıi – férfi
 C 2002-2003  nıi – férfi
 D 2004   nıi – férfi
 E 2005    nıi – férfi 
 F  2006 és fiatalabb nıi – férfi
 V: az adott versenyszámban elıbbiekkel nem
  azonosítható születéső versenyzık 

 

8.  Nevezési díj: rajtonként 900,- Ft. A helyszínen 
készpénzben számla ellenében fizetendı. 

9. Nevezési idıszak: 2014. március 03. hétfı 00.00 
órától – 2014. március 12. szerda 24.00 óráig. 

10. Nevezés:                                                
Elektronikus úton www.muszuszoranglista.hu 
honlapon keresztül. 

11. Értékelés, díjazás: A versenyszámok után 
feltüntetett korcsoportok elsı három helyezettje 
érem, IV-VI helyezettje oklevéldíjazásban 
részesül.                                                                  
A „ v” korcsoportban úszók eredményei a 
jegyzıkönyvben szerepelnek, de a verseny 
értékelésénél nem vesszük figyelembe azokat. 

12. Egyebek: minden versenyszámban idıfutamos 
beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam a 
legerısebb.                                                              
A versenyen MÚSZ szabálykönyv 
versenyszabályainak elıírásai érvényesek.            
A szabályozás hiányában a FINA szabályok 
érvényesek.                                                             
A versenyen „egy rajt” szabályt alkalmazunk.       
A versenyen a FINA által jóváhagyott 
úszódresszekben lehet rajthoz állni.                       
A versenybíróság a kezdési idıpontok változtatási 
jogát fenntartja.                                                      
Az uszodában kötelezı a papucs használata!   
Az uszodában a felszerelési és értéktárgyak 
elvesztéséért felelısséget nem vállalunk. 

 

 

 

 

 

13. Versenyszámok és azok sorrendjük: 

bemelegítés: 9:00 verseny: 10:00 óra 

1.  200m pillangóúszás  nıi A-B-C-V 
2.  200m pillangóúszás  férfi A-B-C-V 
3.  100m pillangóúszás  nıi D-E-V 
4.  100m pillangóúszás  férfi D-E-V 
5.  50m pillangóúszás  nıi F-V 
6.  50m pillangóúszás  férfi F-V 
7.  200m mellúszás  nıi A-B-C-V 
8.  200m mellúszás  férfi A-B-C-V 
9.  100m mellúszás  nıi D-E-F-V 
10.100m mellúszás  férfi D-E-V 
11.50m mellúszás  nıi F-V 
12.50m mellúszás  férfi F-V 
 

A 12. versenyszám után 30 perc szünet 

13.200m hátúszás  nıi A-B-C-V 
14.200m hátúszás  férfi A-B-C-V 
15.100m hátúszás  nıi D-E-F-V 
16.100m hátúszás  férfi D-E-F-V 
17.200m gyorsúszás  nıi A-B-C-D-E 
18.200m gyorsúszás  férfi A-B-C-D-E 
19.100m gyorsúszás  nıi F-V 
20.100m gyorsúszás  férfi F-V 
21.200m vegyesúszás  nıi A-B-C-D-E 
22.200m vegyesúszás  férfi A-B-C-D-E 
            
14. A verseny MÚSZ engedélyének száma: 

    /2014. számon 

Szombathely, 2014. február 24. 

Karvalics Péter                                               
Szombathelyi Vízmő SC                           

vezetıedzı 


