
NivoMed Marcali 

Nyárzáró Úszóverseny 

1. A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, 

sportbaráti kapcsolatok ápolása. 

2. A verseny időpontja:    

  2020. augusztus 26. szerda 

Bemelegítés: 8:30-9:45 Verseny: 10:00 óra 

3. A verseny helye: 

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

8700 Marcali Rózsa utca 2/A 

50 méteres, 8 pályás, feszített víztükrű, nyitott 

medence, 

vízhőfok: 26,5
0
C, 

OMEGA elektromos időmérés és adatfeldolgozás. 

4. A verseny rendezője: NivoMed Egyesület. 

5. A versenybíróság elnöke: Tejes Péter. 

6. A verseny résztvevői: 

Az egyesületek által benevezett versenyzők, akik 

rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással. A G, 

H kategória kivételével rendelkezniük kell továbbá 

MÚSZ versenyzési engedéllyel, és sikeres szakmai 

minimum vizsgával is, ennek hiányában csak V 

kategóriában indulhatnak. 

7. Korcsoportok: 

  A : 2005 és idősebb B : 2006 

 C : 2007  D : 2008  

E : 2009  F : 2010  

G : 2011  H: 2012 -   

V: az adott versenyszámban előbbiektől eltérő 

születésű versenyzők 

8.  Nevezési díj: 

A váltó versenyszámokban 2000 Ft, a többi 

versenyszámban rajtonként 1200 Ft.  

A helyszínen készpénzben, számla ellenében 

fizetendő. 

9. Nevezési időszak: 

2020. augusztus 12. szerda 00.00 órától 

2020. augusztus 23. vasárnap 24.00 óráig. 

10. Nevezés: 

Elektronikus úton www.muszuszoranglista.hu 

honlapon keresztül. 

11. Értékelés, díjazás: 

Korcsoportonként az első három helyezett 

éremdíjazásban részesül, az 1-6. helyezettek 

oklevelet kapnak. 

A „v” korcsoportban úszók eredményei a 

jegyzőkönyvben szerepelnek, de a verseny 

értékelésénél nem vesszük figyelembeazokat. 

12. Egyebek: 

Az 3. 4., és a 21. 22-edik versenyszámban 

legfeljebb 8-8 futamot rendezünk! A 

versenyszámokban időfutamos beosztást 

alkalmazunk, ahol az utolsó futam a legerősebb. A 

versenyen a 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.  

A versenybíróság a kezdési időpontok változtatási 

jogát fenntartja. 

A fedett medencetérbe – a 4 sávos 25-öshöz – 

utcai cipőben belépni szigorúan tilos!   A fürdő 

területén a felszerelési, és értéktárgyak 

elvesztéséért felelősséget nem vállalunk.             

Bővebb információ: 0630/253-7352-es 

telefonszámon kérhető. 

A szülők és kísérők csak belépőjeggyel 

látogathatják a versenyt. 

Belépődíj: 850Ft/fő, melynek megvásárlásával a 
létesítmény minden szolgáltatása igénybe vehető 
– 6 éven aluli gyermekek belépése díjtalan. 

13. Versenyszámok és azok sorrendje: 

bemelegítés: 8:30 verseny: 10:00 óra 

1. 4x50 vegyesváltó női (AB)-(CD)-(EF)-G 

2. 4x50 vegyesváltó  férfi (AB)-(CD)-(EF)-G 

3. 200m gyorsúszás női A-B-C-D-E-V 

4. 200m gyorsúszás férfi  A-B-C-D-E-V 

5.100m pillangóúszás női A-B-C-D-E-V  

6. 100m pillangóúszás férfi A-B-C-D-E-V 

7.  50m gyorsúszás női E-F-G-H-V 

8.  50m gyorsúszás férfi E-F-G-H-V 

9. 100m hátúszás női A-B-C-D-E-F-V 

10. 100m hátúszás férfi A-B-C-D-E-F-V 

11. 50m mellúszás női E-F-G-H-V 

12. 50m mellúszás férfi E-F-G-H-V 

13. 100m mellúszás női A-B-C-D-E-F-V 

14. 100m mellúszás férfi A-B-C-D-E-F-V 

15. 50m hátúszás női E-F-G-H-V 

16. 50m hátúszás férfi E-F-G-H-V 

17. 100m gyorsúszás női A-B-C-D-E-F-V 

18. 100m gyorsúszás férfi A-B-C-D-E-F-V 

19. 50m pillangóúszás női E-F-G-H-V 

20. 50m pillangóúszás férfi E-F-G-H-V  

21.200m vegyesúszás női A-B-C-D-E-F-V 

22. 200m vegyesúszás férfi A-B-C-D-E-F-V 

23. 4x50m gyorsváltó női (AB)-(CD)-(EF)-G 

24. 4x50m gyorsváltó férfi (AB)-(CD)-(EF)-(G-H) 

 

 

14. A verseny MÚSZ engedélyének száma: 

   /2020. számon 

Marcali, 2020. június 22. 

http://www.muszuszoranglista.hu/


Kérjük az edzőkollégákat, hogy részvételi szándékukat 

augusztus 15-éig e-mailben jelezni szíveskedjenek! 

A versenyen menü rendelésére lesz lehetőség, melyet a 

Mester Étterem fog biztosítani! Erről a 

későbbiekben e-mailben nyújtunk tájékoztatást! 

 

 

Várunk mindenkit sok szeretettel! 


