
 

 

 

40. ARANY ÜST 
NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS 

ÚSZÓVERSENY 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

2021. március 30. – április 2. 

 

 

FABÓ ÉVA SPORTUSZODA 

DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA 9. 

 



Versenykiírás 

 
MÚSZ Versenyengedély száma: ……. / 2021. 

 

 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő és a gyermek korosztály 

számára. A felkészülési folyamat felmérése, szintidők teljesítése. 
 

A verseny helye: Fabó Éva Sportuszoda (Dunaújváros, Építők u. 9.) 50 méteres, 

8 pályás feszített víztükrű medence, elektromos időmérővel. 

Vízhőfok: 27C. 
 

A verseny ideje: 2021. március 30. – április 2. 
 

A verseny rendezői: Magyar Úszó Szövetség  

  Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata 

  Dunaújvárosi Központi Sportegyesület 
 

A verseny résztvevői: A hazai klubok által szabályosan határidőig benevezett versenyzők, 

akik érvényes sportorvosi igazolással, MÚSZ versenyzési 

engedéllyel rendelkeznek. Értékelés az alábbi korosztályonként 

történik: 
 

  Serdülő fiúk: 2005-2006 

  Gyermek fiúk: 2007-2008 

  Serdülő lányok: 2006-2007 

  Gyermek lányok: 2008-2009 
 

Díjazás: Az egyes versenyszámok 1-3. helyezettjei érem díjazásban 

részesülnek. 
 

Nevezés: Előnevezés, az online rendszeren (www.muszuszoranglista.hu) 

keresztül történik. 

  Minden versenyszámra csak a megadott korosztály versenyzői 

nevezhetők. 
 

Nevezési határidő: 2021. március 23. (kedd 24:00) 

  Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 
 

  Nevezési díj: 2000 Ft egyéni rajtonként és váltónként. 
 

  A nevezések beérkezése után a futamszámok korlátozásának 

jogát fenntartjuk! 
 

  Az információk az Online eredmények (shorturl.at/uyI15) 

linken követhetők. 
 

Költségek: A verseny rendezési költségei a rendezőket, egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 
 

Helyezések eldöntése:  Az 1-4-es versenyszámokban az időfutamokban elért időeredmény 

alapján, az 5-60-as versenyszámokban az összevont előfutamok 

alapján besorolt korosztályonkénti döntőkben elért helyezés alapján. 

Versenybíróság elnöke: Székely Mihály 
 

Vezető versenybíró: Kéri Mihály 
 

Egyebek:  A versenyen a joghatályos MÚSZ és FINA szabályok a mérvadók.  

 

  

http://www.muszuszoranglista.hu/
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16rGHYevaFYmIWdysD8aUeNbUZzTjX0IK


A verseny programja:  

 

1-2.

3-4.

5-6. 200 m fiú gyors 5-6. 200 m fiú gyors

7-8. 200 m lány gyors 7-8. 200 m lány gyors

9-10. 200 m fiú hát 9-10. 200 m fiú hát

11-12. 100 m lány hát 11-12. 100 m lány hát

13-14. 200 m fiú vegyes 13-14. 200 m fiú vegyes

15-16. 200 m lány vegyes 15-16. 200 m lány vegyes

17-18. 100 m fiú mell 17-18. 100 m fiú mell

19-20. 200 m lány mell 19-20. 200 m lány mell

21-22. 4x100 m fiú vegyesváltó 21-22. 4x100 m fiú vegyesváltó

23-24. 4x100 m lány vegyesváltó 23-24. 4x100 m lány vegyesváltó

25-26. 400 m fiú gyors 25-26. 400 m fiú gyors

27-28. 400 m lány gyors 27-28. 400 m lány gyors

29-30. 200 m fiú pillangó 29-30. 200 m fiú pillangó

31-32. 100 m lány pillangó 31-32. 100 m lány pillangó

33-34. 100 m fiú hát 33-34. 100 m fiú hát

35-36. 100 m lány mell 35-36. 100 m lány mell

37-38. 200 m fiú mell 37-38. 200 m fiú mell

39-40. 200 m lány hát 39-40. 200 m lány hát

41-42. 4x100 m fiú gyorsváltó 41-42. 4x100 m fiú gyorsváltó

43-44. 4x100 m lány gyorsváltó 43-44. 4x100 m lány gyorsváltó

45-46. 400 m fiú vegyes 45-46. 400 m fiú vegyes

47-48 400 m lány vegyes 47-48 400 m lány vegyes

49-50. 100 m fiú gyors 49-50. 100 m fiú gyors

51-52. 100 m lány gyors 51-52. 100 m lány gyors

53-54. 100 m fiú pillangó 53-54. 100 m fiú pillangó

55-56. 200 m lány pillangó 55-56. 200 m lány pillangó

57-58. 4x200 m fiú gyorsváltó 57-58. 4x200 m fiú gyorsváltó

59-60. 4x200 m lány gyorsváltó 59-60. 4x200 m lány gyorsváltó

2021. április 2. (péntek) 9:00 óra 2021. április 2. (péntek) 16:00 óra

Bemelegítés 7:30-8:35 Bemelegítés 14:45-15:45

Bemelegítés 7:30-8:35 Bemelegítés: 14:45-15:45

8.45-kor Ünnepélyes megnyitó

2021. április 1. (csütörtök) 9:00 óra 2021. április 1. (csütörtök) 16:00 óra 

Bemelegítés 7:30-8:35 Bemelegítés 14:45-15:45

ELŐFUTAMOK DÖNTŐK

2021. március 31. (szerda)  9:00 óra 2021. március 31. (szerda) 16:00 óra

2021. március 30. (kedd)  14:00 óra

Bemelegítés 12:30-13:45

1500 m fiú gyors (összevont időfutam)

800 m lány gyors (összevont időfutam)

 
 



Szállás-étkezés lehetőségek: Kérünk mindenkit, hogy a megadott lehetőségek közül válassza 

ki a számára megfelelőt és rendelje meg azt.  

 

SZÁLLÁS 

 

HOTEL KERPELY (Dunaújvárosi Főiskola Kollégiuma) 

Bellovits Tünde 

E-mail: bellovits@mail.duf.hu  

Telefon: +36 (25) 551-298 

Fax: +36 (25) 551-188 

 

KERPELY Kollégium 

Bakos Krisztina 

06 25 551-238 

 

PD Hostels 

E-mail: reservation@pdhostels.hu  

Telefon: +36 (70) 320-6439 

 

 

Corner Hotel 

E-mail: corneruzletvezeto@cornergroup.hu 

Telefon: +36 (30) 313-0556,  06 30 270 9392 

 

 

 

Klub Hotel 

Telefon/Fax: +36 (25) 500-477 

Telefon: + 36 (25) 500-476 

e-mail: klubhotel@klubhotel.hu 

 info@klubhotel.hu 

 hazisarkany@klubhotel.hu 

Mobil: +36 (30) 549-2474 

 

 

 

ÉTKEZÉS 

 

Campus Étterem   

Kapcsolat: Varga Erzsébet +36 (20) 430-6056 

Email: campusetterem@invitel.hu 

 

A Corner és a Klub Hotelek saját étteremmel rendelkeznek, itt a csapatok az étkezést is meg 

tudják rendelni. 

 

 

Dunaújváros, 2021. február 1. 

 

 DKSE 

 Úszó Szakosztály 
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CSAPATVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ 

  

Tisztelt Csapatvezetők!  

Tekintettel a szigorított járványügyi körülményekre, kérjük, hogy a tájékoztatóban szereplő 

tudnivalókról tájékoztassák a versenyen részt vevő versenyzőket, családjaikat illetve a 

versenyzőket kísérő edzőket. Kérjük, hogy az alább felsorolt kéréseket / szabályokat 

maradéktalanul betartani / betartatni szíveskedjenek. 

 

Edzői létszám: 10 fő versenyző után 1 fő edző, 19 fő versenyző után 2 fő edző, 20 főtől is 

maximum 3 fő edző vehet részt a versenyen. 

 

Eredményhirdetés nem lesz, a verseny ideje alatt folyamatosan, a csapatvezető veheti át az 

érmeket, okleveleket. 

 

A verseny zárt kapus, szülő, kísérő nem léphet be az uszoda területére. 

 

Belépés: az uszoda előcsarnokában  

- hőmérőzés, 

- a mellékelt COVID – nyilatkozatot - kitöltve, aláírva – kérjük átadni a 

versenyszervezőknek. Figyelem! Minden nap szükséges a nyilatkozat leadása! 

Egyéb: A csapatok a medencetérben / lelátón kizárólag a számukra kijelölt helyen 

tartózkodhatnak, a távolságtartás szabályait betartva. A maszk viselése a létesítmény egész 

területén kötelező!  

 

Állító bírónál az adott versenyszámban, a 2 soron következő futam versenyzői gyülekezhetnek, 

a maszk szabályos viselése ekkor is kötelező! 

 

A medencetérben váltócipő / papucs használata kötelező! 

 

Öltöző használata korlátozottan lehetséges. 

 

Az eredmények az Online eredmények (shorturl.at/uyI15) linken követhetők.  
 

A verseny zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük a megértést és az 

együttműködést.  

 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!  

 

 

 DKSE 

 Úszó Szakosztály 

 

 

 

Melléklet: 1db COVID -nyilatkozat   

 

  

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/16rGHYevaFYmIWdysD8aUeNbUZzTjX0IK


 

Nyilatkozat 

 

Egyesület neve:………………………………………………………… 

Alulírott .................................................. csapatvezető nyilatkozom, hogy a versenyen 

résztvevő sportolók és edzők az alábbi szempontoknak megfelelnek: 

- Az elmúlt 14 napban nem érintkezett igazoltan COVID – 19 vírussal fertőzött 

személlyel. 

- A COVID – 19 vírusra utaló tünetet nem mutat, a versenyen egészségesen jelent meg. 

- Csapatom a versenyen saját felelősségre vesz részt, a járványügyi intézkedéseket magamra és 

csapatomra vonatkozóan kötelezőnek tekintem, azokat betartom és betartatom. 

 

 

Kelt:……………………………………………………………… 

                                                                                            …………………………………………………………………………. 

                                                                                                              csapatvezető aláírása 

 

 


