
1. MCM-Diamant Úszóverseny 
2. kör

1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a legfiatalabb korosztály számára.

2. A verseny , helye és ideje:
Kaposvári  Csík  Ferenc  Versenyuszoda,  10  pályás  50  méteres,  fedett  vízforgatós,  elektromos
időmérővel felszerelt medence. 
Vízhőfok: 27 C.

2021. április 24. Szombat, 10:00 óra

3. Rendező:
Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE (7400, Kaposvár, Vak Bottyán u. 85.)

4. Versenybíróság
A versenybíróság későbbi kijelölés alapján.

5. Résztvevők:
A MÚSZ által  leigazolt,  érvényes  versenyzői  és  sportorvosi  engedéllyel,  valamint  az  1985.
január 01. után születettek, csak az adott úszásnem sikeres szakmai minimumvizsgája birtokában
vehetnek részt. 
A versenyre csak a dél-dunántúli régió csapatai és a meghívott csapatok nevezhetnek.

6. Nevezés:
Előnevezés az online rendszeren ( www.muszuszoranglista.hu) keresztül történik.
Előnevezés kezdete: 2021. április 5.
Előnevezés határideje: 2021. április 21. éjfélig.
Módosításra április 23. 10:00-ig van lehetőség dozsobogar@gmail.com címen.
Nevezésre a helyszínen nincs lehetőség.
Nevezési díj: 1500 Ft/rajt

7. Helyezések eldöntése:
Időfutamok alapján. Az első futam a legerősebb.

8. Értékelés:
Az első  három helyezett  éremdíjazásban  részesül.  Az  "e"  ,  "f",  "g"  és  "h"  korosztály  4-6.
helyezettje oklevél díjazásban részesül.

9. Óvás
Az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be. Az óvás díja 10.000 Ft, mely
jogosság esetén visszafizetésre kerül.

10. Költségek
A rendezés és díjazás költségei a rendezőt, a részvétel költségei a résztvevő csapatokat terheli.

11. Egyéb
A versenyen a  MÚSZ szabályai az irányadóak.
Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja.
A versenyre érkezők kötelesek a Csík Ferenc Versenyuszoda házirendjét betartani.

http://www.muszuszoranglista.hu/
mailto:dozsobogar@gmail.com


11.1 COVID-19 pandémia miatti kiegészítés
A versenyt  zárt  kapuk mellett bonyolítjuk  le  az  érvényben lévő kormányrendelet  alapján  .  A
rendezvényen kizárólag versenyzők, edzők, versenybírók és segítők vehetnek részt.
Az edzők versenyző arányban léphetnek be. 5 versenyzőig 1 edző, 10 versenyzőig 2 edző, 20
versenyzőig 3 edző, 30 versenyzőig 4 edző, 30 versenyző felett 5 edző belépését biztosítjuk.
Kérjük  a  csapatokat,  hogy  április  21-ig legyenek  kedvesek  elküldeni  az  edzői  és  versenyzői
létszámot a következő e-mail címre:

adorjanse57@  gmail.com  
A nevezéseket lezárjuk, amint eléri a 350 főt a nevezett versenyzők száma.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális védekezési előírásokat, melyet be fogunk tartani és
kérjük a nevező csapatokat, hogy ezeket az előírásokat tartsák be.
A csapatoknak a szervezők által előre kijelölt helyet tartunk fent a beérkezett létszámadatok
alapján. A maszk használata az uszoda egész területén – így a csapatnak kijelölt helyen is -
kötelező. A maszkot a versenyzők a medencetérbe érve, a rajtnál vehetik le.  Arra is megkérjük
a  csapatokat,  hogy  a  közlekedésre  a  folyósokat  és  ne  a  lelátót  használják.  A rajthoz  a  lehető
legrövidebb úton menjenek le és vissza. Az edzők is csak a saját csapatuknak kijelölt helyen
nézhetik  a  versenyt. A  versenybírókon  és  a  versenyzőkön  kívül  más  nem  tartózkodhat  a
medencetérben.

A bejáratnál  a  biztonságiőr  megméri  a  testhőmérsékletet,  ha  37,3  foknál  magasabb egy újabb
mérést  fog  elvégezni  15  perccel  később,  ha  akkor  is  meghaladja  a  37,3  fokot  egy  orvosi
elkülönítőben  helyezzük  el  a  résztvevőt.  A  versenyen  eredményhirdetést  nem  tartunk.  Az
érmeket egy asztalra külön csapatonként kihelyezzük és ott lehet átvenni.

12.Program: 8:30 Kapunyitás
9:00: Melegítés
10:00: Megnyitó
10:05: Verseny

Versenyszámok:
1-2. 200 m férfi, női vegyes a-b-c-d-e-i korcsoport
3-4. 50 m férfi, női gyors f-g-h-i korcsoport
5-6. 100 m férfi, női pillangó a-b-c-d-i korcsoport
7-8. 200 m férfi, női hát a-b-c-d-e-i korcsoport
9-10. 50  m   férfi, női hát                f-g-h-i                        korcsoport
11-12. 200 m férfi, női mell a-b-c-d-e-i korcsoport
13-14. 50 m férfi, női pillangó e-f-i korcsoport
15-16. 200 m férfi, női gyors            a-b-c-d-e-f-g-i korcsoport
17-18.             50 m   férfi, női mell              f-g-i                            korcsoport
19-20. 100 m férfi, női mell a-b-c-d-e-i             korcsoport
21-22. 100 m férfi, női hát                a-b-c-d-e-f-g-i           korcsoport

Korcsoportok: a: 2007 e: 2011
b: 2008 f: 2012
c: 2009 g: 2013
d: 2010 h: 2014 és fiatalabbak

i: adott versenyszámban az előzőektől eltérő 
születésű versenyzők.

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség                    számon engedélyezte.
Kaposvár, 2021. március

Kovács László
Az 1.MCM-Diamant Adorján SE elnöke
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