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PONTOZÁS: 
 
A csapatverseny a három fordulót összegezve a versenyszámok I-VI. helyezettjei 30-25-20-15-10-5 
pontozása alapján alakul ki. A váltókra ugyanaz a pontozás értendő. 
 
 
DÍJAZÁS: 
 
Minden versenyszám és korcsoport első három helyezettje éremdíjazásban részesül. Fordulónként a LEN 
ponttáblázat szerint, több versenyszámot összegezve a legtöbb pontot elérő leány és fiú különdíjat kap 
(korcsoporttól függetlenül). A versenysorozat végén a legtöbb pontot gyűjtő egyesület kupát kap. Azonos 
pontszám esetén az egyéni versenyszámokban több első helyezést szerzett csapat kapja a kupát. 
 
 
KÖLTSÉGEK: 
 
A rendezési és díjazási költségeket a rendező Szövetség fedezi. 
A versenyzők után nevezési díjat kell fizetni.  

NEVEZÉSI DÍJ:  
Rajtonként:    900,- forint         Váltóknál nevezési díj nincs. 
 
 
EGYEBEK: 
 
A versenyeken egyebekben, az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. 
 
 
 
VERSENYSZÁMOK SORRENDJE: 
 
Első forduló:  2013. február 23. 11.00 óra 

1. 50 m fiú pillangó  I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány pillangó  I-II-III-as korcsoport 

3. 400 m fiú gyorsúszás  I-II-III-as korcsoport 

4. 400 m leány gyorsúszás I-II-III-as korcsoport 

5. 100 m fiú hátúszás  I-II-III-as korcsoport 

6. 100 m leány hátúszás  I-II-III-as korcsoport 

7. 200 m fiú vegyesúszás I-II-III-as korcsoport 

8. 200 m leány vegyesúszás I-II-III-as korcsoport 

9. 4x50 m fiú gyorsváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
     korcsoportban indulhatnak) 

10. 4x50 m fiú gyorsváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
korcsoportban indulhatnak) 

 
 
 



  

Második forduló: 2013. március 16. 11.00 óra. 

1. 50 m fiú hátúszás  I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány hátúszás  I-II-III-as korcsoport 

3. 100 m fiú gyorsúszás  I-II-III-as korcsoport 

4. 100 m leány gyorsúszás I-II-III-as korcsoport 

5. 100 m fiú mellúszás  I-II-III-as korcsoport 

6. 100 m leány mellúszás I-II-III-as korcsoport 

7. 200 m fiú pillangóúszás I-II-III-as korcsoport 

8. 200 m leány pillangóúszás I-II-III-as korcsoport 

9. 4x50 m fiú vegyesváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
     korcsoportban indulhatnak) 

10. 4x50 m leány vegyesváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
korcsoportban indulhatnak) 

 
 
 
 
 
Harmadik forduló: 2013. november 09. 11.00 óra. 

1. 50 m fiú mellúszás   I-II-III-as korcsoport 

2. 50 m leány mellúszás  I-II-III-as korcsoport 

3. 800 m fiú gyorsúszás  I-II-III-as korcsoport 

4. 800 m leány gyorsúszás  I-II-III-as korcsoport 

5. 4x50 m fiú vegyesváltó  I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
     korcsoportban indulhatnak) 

6. 4x50 m leány vegyesváltó  I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját  
     korcsoportban indulhatnak) 

 
 
 
 

 

 

 

Sass Katalin 

    főtitkár 


