
54. Csik Ferenc Emlékverseny 2. rész  

A verseny célja: 
Színvonalas úszóverseny rendezése, lehetőség biztosítása aranyminősítések és országos 
bajnoki szintidők teljesítésére.   
A verseny támogatói:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 
A verseny rendezője:   
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
Kaposvári SI USE 
Verseny helye és ideje: 
Helye: Csik Ferenc Versenyuszoda, Kaposvár Csik Ferenc sétány 1. 
A verseny 10 pályán kerül megrendezésre Omega elektromos időmérő rendszerrel.  
Ideje: 2022.05.21.  
Résztvevők: 
A versenyen a MÚSZ versenyzési engedélyével rendelkező sportolók, az 1985 után születettek 
érvényes minimum vizsgával rendelkező versenyzők vehetnek részt. A verseny ideje alatt a 
versenyirodában a kék tagsági könyvek ellenőrzésre kerülnek. Aki nem hozza magával vagy 
nincs rendben valami (sportorvosi, igazolás, minimum vizsga), akkor a versenyző eredményeit 
a versenybíróság megsemmisíti.  
Versenybíróság: Későbbi kijelölés alapján! 
Költségek: A rendezés költségei a rendezőt, a részvétel költségei a résztvevő csapatokat 
terheli.  
Díjazás: 
A versenyszámok első három helyezettje érem díjazásban részesül, illetve az E, F, G 
korcsoportban a 4., 5., 6. helyezett oklevél díjazásban részesül az egyéni számokban. 
Helyezések eldöntése: 
Az 50m, 100m és 200m-es versenyszámokban az A, B, C, D korosztályokban 10 fős döntők 
alapján. E, F korosztályban időfutamok alapján. 400m gyorsúszás versenyszámban az A, B, C, 
D korosztály 10 legjobb(korosztályonként) idővel nevezett versenyzője délután úszik.  
Nevezések:  
Nevezési időszak: 2022.05.09. – 05.18.  
Nevezési díj:  

50m, 100m, 200m, 400m 2000Ft / rajt 
800m, 1500m   2500Ft / rajt 

Nevezni a www.muszuszoranglista.hu -n online a fenti időpontig lehet. Helyszíni nevezésre 
nincs lehetőség. 
A nevezések lemondására 2022.05.19. 15:00-ig van lehetőség. A határidő utáni visszalépések 
esetén a nevező fél köteles a nevezési díjakat kifizetni. A lemondásokat a 
richard.virovecz@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.  
Van lehetőség átutalással való fizetésre. Ezt kérjük időben jelezzék az alábbi e-mail címen: 
boroczi.zoltan@kapos-sport.hu 
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Egyéb:  
A versenyen egyebekben az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek.  
A versenyre érkezők kötelesek a Csik Ferenc Versenyuszoda házirendjét betartani. 
A verseny ideje alatt a 25m-es medencében bemelegítésre és levezetésre van lehetőség, melyet a Csik 
Ferenc uszodából a függő folyóson tudnak a versenyzők és edzők megközelíteni.  
Az edzők csak a bemelegítés ideje alatt tartózkodhatnak a medencetérben. A versenybírókon és a 
versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat a medencetérben.   
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a covid19 vírussal szembeni aktuális védekezési előírásokat, 
melyet be fogunk tartani és kérjük a nevező csapatokat, hogy ezeket az előírásokat tartsák be. 
A szintidőkön kívül teljesítő versenyzők egyesületeinek esetenként 2000Ft büntetést kell fizetniük, 
melyet a verseny alatt számla ellenében kötelesek megtenni.   

Lehetőséget biztosítunk az alsóbb korosztályoknak is a döntőkben való részvételre abban az 
esetben, ha a D korosztály döntőjében van üres pálya. A D korosztály döntőjébe nem kerül be 
automatikusan senki. Az E-F-G korosztályból csak akkor kerülhet be a D korosztály döntőjébe 
valaki, ha azt a csapat hivatalos képviselője írásban jelzi a versenyirodán a döntők 
bemelegítésének kezdetéig. A döntőbe a jobb időt elérő versenyzőt fogjuk beírni.  
Étkezési Lehetőség:  
Melegétel rendelésre van lehetőség, melyet a Virágfürdő területén lévő Csúszda Bisztróban 
tudnak elfogyasztani. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:  
Papp József: +36-30/2024732, cbacsemege@gmail.com 
Versenyprogram:  

8:15 – 9:15   Bemelegítés 
 9:30    Időfutamok és Előfutamok kezdete 
 14:45 – 15:45  Bemelegítés 
 16:00   Döntők kezdete  
Korcsoportok: 
A korosztály -»  Férfi: 2005 és idősebb, Női: 2006 és idősebb 
B korosztály -»  Fiú: 2006 – 2007, Lány: 2007 - 2008 
C korosztály -»  Fiú: 2008 – 2009, Lány: 2009 - 2010 
D korosztály -»  Fiú: 2010 – 2011, Lány: 2011 - 2012 
E korosztály -»  Fiú: 2012, Lány: 2013 
F korosztály –»  Fiú: 2013, Lány: 2014 
G korosztály -»  Fiú: 2014 – és később születettek, Lány: 2015-és később születettek 
Eredmények: 
Az eredményeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Úszó Szakosztályának Facebook oldalán 
követhetik, melyet folyamatosan frissítünk. 

 
 
 

A változtatás jogát fenntartjuk! Az esetlegesen felmerülő változtatásokat a jelentkező 
csapatok részére a lehető leghamarabb jelezzük! 
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05.21. VASÁRNAP 9:30 

100m gyorsúszás A-B-C-D-E-F-G 

50m mellúszás A-B-C-D-E-F-G 

100m hátúszás A-B-C-D-E-F-G 

50m pillangóúszás A-B-C-D-E-F-G 

400m gyorsúszás A-B-C-D-E-F-G Szintidő: 7:00,00 

200m mellúszás A-B-C-D-E-F-G Szintidő: 4:15,00 

200m pillangóúszás A-B-C-D-E-F-G Szintidő: 4:00,00 

A-B-C-D Döntők 16:00 

16:00 100m gyorsúszás 

16:25 50m mellúszás 

16:45 100m hátúszás 

17:10 50m pillangó 

17:50 400m gyorsúszás 

18:45 200m mellúszás 

19:20 200m pillangóúszás 

 

 

 

 

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség ___________________________számon engedélyezte. 

Kaposvár, 2022. 03.10.      Virovecz Richárd /vezetőedző/ 

      +36-30/5235399, richard.virovecz@gmail.com
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