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Versenykiírás 
Közép-magyarországi Régiós cikluszáró úszóverseny 

 
 
A verseny célja: 
Versenyzési lehetőség biztosítása korosztályos versenyzők számára. 
  
A verseny helye: 
Császár-Komjádi Sportuszoda 
Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 
50 m-es, 8 pályás, feszített víztükrű, 27 C vízhőfokú medencéjében 
Elektromos időmérés: POLIP TIMING 
 
A verseny ideje: 
2014. december 20. szombat 9.00  
2014. december 21. vasárnap 9.00 
 
A verseny rendezője: 
Magyar Úszó Szövetség, Budapesti Úszó Szövetség 
 
Résztvevők: 
A megadott korosztályok szerint benevezett versenyzők, akiket egyesületük benevez és 
rendelkeznek a MÚSZ vagy saját országuk versenyzési engedélyével, érvényes sportorvosi 
engedéllyel, valamint az 1985. január 01. után született versenyzők szakmai minimum 
vizsgával rendelkeznek. A magyar versenyzőknek az érvényes kék könyv mellett, a sportolói 
igazolvány használata is kötelező. 

Delfin:    2004-2005 

Gyermek: Fiúk C  2002-2003  Leányok A 2002-2003 
Fiúk B  2000-2001 

Serdülő: Fiúk  1998-1999  Leányok 2000-2001 

Ifjúsági: Fiúk  1996-1997  Leányok 1998-1999 

Felnőtt: Férfi  1998-és idősebb Nők  1997-és idősebb 
 
Helyezések eldöntése: 
Időfutamokban elért eredmények alapján. A legjobb nevezési idővel rendelkezők az első 
futamokban indulnak, majd a következő futamokba a gyengébb idővel nevezettek kerülnek. 
 
Díjazás: 
A versenyszámok első három helyezettje, korosztályonként éremdíjazásban részesül. 



Költségek: 
A verseny rendezés és díjazás költségeit a szervezők állják, egyéb költségek a résztvevő 
egyesületeket terhelik (utazás, szállás, étkezés, nevezés). 
 
Nevezés 
Nevezni a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a 
www.muszoszoranglista.hu –n lehet. A helyszínen nevezésre már nincs lehetőség, a 
megadott nevezéseken csak orvosi igazolással igazolt betegség esetén lehet módosítani. 
Valamennyi benevezett versenyző után számonként a nevezési díjat be kell fizetni.  
Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. 
Nevezési határidő: 2014. december 15. 
Nevezési díj 900, - Ft rajtonként. 
 
Egyebek: 
A nem részletezett kérdésekben a FINA hatályos szabályzatát vesszük figyelembe. 
 
 
Versenyszámok és azok sorrendje: 
 

2014. december 20. szombat 
 

1. 200 m női pillangó (szint: 2:55,0)  2003 és idősebbek 
2. 200 m ffi pillangó (szint: 2:50,0)  2003 és idősebbek 
3. 100 m női hát     2005 és idősebbek 
4. 100 m ffi hát     2005 és idősebbek 
5. 200 m női mell (szint: 3:05,0)  2003 és idősebbek 
6. 200 m ffi mell  (szint: 3:05,0)  2003 és idősebbek 
7. 100 m női gyors    2005 és idősebbek 
8. 100 m ffi gyors    2005 és idősebbek 
9. 200 m női vegyes (szint: 3:12,0)  2005 és idősebbek 
10. 400 m ffi vegyes (szint: 5:25,0)  1999 és idősebbek 
11. 400 m női gyors  (szint: 4:55,0)  2001 és idősebbek 

 
 
2014. december 21. vasárnap 
 

12 100 m ffi pillangó    2005 és idősebbek 
13 100 m női pillangó    2005 és idősebbek 
14 200 m ffi hát  (szint: 3:07,0)  2005 és idősebbek 
15 200 m női hát  (szint: 3:07,0)  2005 és idősebbek 
16 100 m ffi mell     2005 és idősebbek 
17 100 m női mell    2005 és idősebbek 
18 200 m ffi gyors    2005 és idősebbek 
19 200 m női gyors    2005 és idősebbek 
20 200 m ffi vegyes (szint: 3:12,0)  2005 és idősebbek 
21 400 m női vegyes (szint: 5:30,0)  2001 és idősebbek 
22  400 m ffi gyors (szint: 4:35,0)  1999 és idősebbek 

http://www.muszoszoranglista.hu/

