
  

1 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

RÁBCA KUPA 

 
C kategóriás korosztályos úszóverseny 

 

 
 

IDŐPONT: 2017. november 11. 

 

HELYSZÍN: AQUA SPORTKÖZPONT, 9025 Győr, Bercsényi liget 141. 10 pályás, 50 méteres medence 

 

IDŐMÉRÉS: OMEGA 

 
NEVEZÉS: 2017. NOVEMBER 9. 23:00-ig a MÚSZ úszásrendszeren keresztül. A rendező fenntartja a jogot, 

hogy a beérkezett nevezések számától függően bizonyos fiú és lány versenyszámokból a nevezési idők alapján a 

legjobb 15 fiú és a legjobb 15 lány futamot rendezi meg. 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: GYŐRI ÚSZÓ SE, kapcsolattartó: Petrov Iván telefon: 0036706321982, 

petrovswim@gmail.com  

 

A VERSENY CÉLJA: versenyzési lehetőség biztosítása valamennyi korosztálynak.  

VERSENY SZABÁLYOK: a FINA és a MÚSZ szabályok szerint. 

Minden versenyszámban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam lesz a legerősebb. A fiúk és 

lányok külön úsznak. 

DÍJAZÁS: a BÉKA-, DELFIN-, CÁPA-, GYERMEK korosztályban minden évfolyam első három helyezettje 

valamint a SERDÜLŐ-, IFJÚSÁGI- és „FELNŐTT” korcsoport első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 

NEVEZÉSI DÍJ: 1000 HUF / rajt. 
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KOROSZTÁLYOK FÉRFIAK NŐK 

FELNŐTT 1998 ÉS IDŐSEBB 1999 ÉS IDŐSEBB 

IFJÚSÁGI 2000-1999 2001-2000 

SERDÜLŐ 2002-2001 2003-2002 

GYERMEK 2004-2003 2005-2004 

CÁPA 2006-2005 2007-2006 

DELFIN 2008-2007 2008 

BÉKA 2009 ÉS FIATALABB 2009 ÉS FIATALABB 

 

 

Verseny program 

07:30-08:45 BEMELEGÍTÉS a verseny medencében, valamint a verseny alatt a bemelegítő medencében 

09:00- 200 m fiú pillangóúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 200 m lány pillangóúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 100 m fiú pillangóúszás béka, delfin 

 100 m lány pillangóúszás béka, delfin 

 100 m fiú mellúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 100 m lány mellúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 50 m fiú mellúszás béka, delfin 
 50 m lány mellúszás béka, delfin 

 200 m fiú hátúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 200 m lány hátúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 100 m fiú hátúszás béka, delfin 

 100 m lány hátúszás béka, delfin 

 100 m fiú gyorsúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 100 m lány gyorsúszás cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt 

 50 m fiú gyorsúszás béka, delfin 

 50 m lány gyorsúszás béka, delfin 


