
COLONIA CLAUDIA SABARIENSUM   

BAJNOKSÁG IV.forduló VERSENYKIÍRÁS 

 

1. A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, 

sportbaráti kapcsolatok ápolása és a Jövő Bajnokai 

program felmérése. 

2. A verseny időpontja: 

2019. november 09. szombat 

Bemelegítés: 7:45-8:45 Verseny: 9:00 óra 

3. A verseny helye: 

Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő 

9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41. 

50 méteres, 8 pályás, feszített víztükrű medence, 

vízhőfok: 26,50C 

OMEGA elektromos időmérés és adatfeldolgozás. 

4. A verseny rendezője:Szombathelyi Sportiskola 

Úszószakosztály. 

5. A versenybíróság elnöke:Tejes Péter 

6. A verseny résztvevői: 

Az egyesületek által szabályosan benevezett 

versenyzők, akik érvényes sportorvosi igazolással, 

MÚSZ versenyzési engedéllyel és sikeres szakmai 

minimum vizsgával rendelkeznek. 

7. Korcsoportok: 

A : 2004 és idősebb B : 2005 

 C : 2006  D : 2007  

E : 2008  F : 2009  

G : 2010 és fiatalabb V : az adott 

versenyszámban előbbiektől 

eltérő születésű versenyzők 

 

   

   

 V: az adott versenyszámban előbbiekkel nem

  azonosítható születésű versenyzők 

8.  Nevezési díj:Rajtonként 1000,- Ft, az 1-2 

versenyszámban 2000,-Ft. A helyszínen készpénzben 

számla ellenében fizetendő. 

9. Nevezési időszak: 

2019. október 30. szerda 06.00 órától 

2019. november 06. szerda 20.00 óráig. 

10. Nevezés:Elektronikusúton 

www.muszuszoranglista.huhonlapon keresztül. 

11. Értékelés, díjazás: 

Korosztályonként az első három helyezett 

éremdíjazásban részesül. 

A „v” korcsoportban úszók eredményei a 

jegyzőkönyvben szerepelnek, de a verseny 

értékelésénél nem vesszük figyelembeazokat. 

12. Egyebek: 

Minden versenyszámban időfutamos beosztást 

alkalmazunk, ahol az utolsó futam a legerősebb. 

A versenyen MÚSZ szabálykönyv 

versenyszabályainak előírásai érvényesek. A 

szabályozás hiányában a FINA szabályok 

érvényesek. 

A versenyen „egy rajt” szabályt alkalmazunk. A 

versenyen a FINA által jóváhagyott 

úszódresszekben lehet rajthoz állni. 

Egy egyesület több váltót is indíthat. 

A versenybíróság a kezdési időpontok változtatási 

jogát fenntartja. 

A szülők és kísérők csak belépőjeggyel 

látogathatják a versenyt. 

Belépődíj: 500 Ft/fő/nap – 6 éven aluli 
gyermekek belépése díjtalan. 

Az uszodában kötelező a papucs használata!   Az 

uszodában a felszerelési és értéktárgyak elvesztéséért 

felelősséget nem vállalunk. 

13. Versenyszámok és azok sorrendje: 

bemelegítés: 7:45 verseny: 9:00 óra 

1.  400m gyorsúszás női A-B-C-D-E-F-G 

2.  400m gyorsúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

3.  50m pillangóúszás női D-E-F-G-V 

4.  50m pillangóúszás férfi D-E-F-G-V 

5. 100m hátúszás női A-B-C-D-E-F-G 

6. 100m hátúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

7. 50m mellúszás női D-E-F-G-V 

8. 50m mellúszás férfi D-E-F-G-V 

9. 100m gyorsúszás női A-B-C-D-E-F-G 

10. 100m gyorsúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

11.4x50m gyorsváltó női        A-(B-C)-(D-E)-(F-G) 

12.4x50m gyorsváltó férfi A-(B-C)-(D-E)-(F-G) 

A 12. versenyszám után 30 perc szünet 

13.200m vegyesúszás női A-B-C-D-E-F-G 

14. 200m vegyesúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

15. 50m hátúszás női D-E-F-G-V 

16. 50m hátúszás férfi D-E-F-G-V 

17. 100m mellúszás női A-B-C-D-E-F-G 

18. 100m mellúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

19. 50m gyorsúszás női D-E-F-G-V 

20. 50m gyorsúszás férfi D-E-F-G-V  

21. 100m pillangóúszás női A-B-C-D-E-F-G 

22. 100m pillangóúszás férfi A-B-C-D-E-F-G 

14. A verseny MÚSZ engedélyének száma: 

 /2019. számon 

Szombathely, 2019.szeptember 24. 

Budavári István 

Szombathelyi Sportiskola Úszószakosztály 

vezetőedző 

http://www.muszuszoranglista.hu/


Étkezési lehetőség: 

Meleg étel rendelés, amit az uszoda 

aulájában lehet elfogyasztani:  

Választható menü:  

A) Bolognai Spagetti 

B) Cordon Blue +köret 

C) Spenótos Lasagne  

A rendelést legkésőbb a versenyt 

megelőző csütörtök éjfélig tudjuk 

fogadni, a fent megadott 

elérhetőségeken „verseny neve +meleg 

étel rendelés” tárgy megjelöléssel.  

Szállás lehetőség: 

Május 1 vendégház – Sé 

A maga 8 szobájával teljes 

kihasználtság esetén 25 fő 

elszállásolására ad lehetőséget. Az 

emeleten 3 db 2-ágyas (saját fürdővel), 

1 db 4+1-ágyas illetve 1 db 3-ágyas 

szoba (közös fürdővel elsősorban 

nagyobb családok, baráti társaságok 

részére) lett kialakítva, melyekhez 

részben erkély is tartozik. Továbbá a 

földszinten 1 db exkluzív 2-ágyas 

szoba, 1db 2+3 ágyas nappalis szoba, 

illetve 1db 4+1-ágyas apartmanon áll 

vendégeink rendelkezésére. 

A vendégház elérhetősége:  

 

• Május 1 Vendégház – Sé 

9789 Sé, Petőfi Sándor utca 18. 

• +36-30-365-2554 

• szallas@majus1.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versennyel kapcsolatos további 

információk:  

 Tejes Péter 

 tel: +36-30/1605061 

 @: petermilky@gmail.com 


