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VERSENYKIÍRÁS 
 

Béka-Delfin Rangadó 
 

 
Versenyzési lehetőség és élményszerzés biztosítása a meghatározott korosztály számára. Motiváció a 
további edzés munkához. 
 
A VERSENY RENDEZŐJE: A Budapesti Úszó Szövetség  
A VERSENY IDEJE: 
2019. május 25.-26. de. 09.00 óra (előnevezés határideje: 2019. május 20. 24.00 óra) 
 
HELYSZÍNE: 
Tüskecsarnok uszoda, Budapest, 1117 Magyar tudósok körútja 7. 
10 pályás, 50 m-es medence, 27 fokos víz, gépi időmérés, adatfeldolgozás. 
 
A VERSENY RÉSZTVEVŐI: 
Az 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben született és fiatalabb (7-8-9-10 éves) fiú- és 
lányversenyzők, akik a MÚSZ által kiadott versenyengedéllyel valamint orvosi engedéllyel 
rendelkeznek és egyesületük a versenyre benevezi. 
 
NEVEZÉS: 
Előnevezni a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a 
www.muszoszoranglista.hu –n lehet, az előnevezés határidejét a verseny időpont után a zárójelben 
adjuk meg, a helyszínen nevezésre már nincs lehetőség. 
 
HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 
Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik. A legjobb idővel rendelkezők az első 
futamokban indulnak, majd a következő futamokba a gyengébb idővel nevezettek kerülnek. 
 
DÍJAZÁS: 
A versenyszámok első három helyezettje éremdíjazásban részesül, a IV. V. VI. helyezett oklevelet kap, 
külön értékelve a 7-8-9-és 10 éveseket.  
A FINA ponttáblázat szerint, több versenyszámot összegezve a 2011 és fiatalabb korcsoportban illetve 
a 2009-2010-es korcsoportban a legtöbb pontot szerző lány és fiú különdíjat kap. 
 
KÖLTSÉGEK: 
A rendezési és díjazási költségeket a rendező Szövetség fedezi. 
A versenyzők után nevezési díjat kell fizetni.  
 
NEVEZÉSI DÍJ:   
Nevezési határidőig rajtonként:  1000,- Ft 
Nevezési határidő utáni nevezés esetén: rajtonként  2000.- Ft 
(a váltók esetében is) 
 
EGYEBEK: 
Egyebekben az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. 
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VERSENYSZÁMOK SORRENDJE: 
2019. május 25. 09.00 óra 

1. 100 m fiú hát 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
2. 100 m leány hát 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
3. 50 m fiú hát  8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
4. 50 m leány hát  8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
5. 100 m fiú gyors  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
6. 100 m leány gyors  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
7. 100 m fiú gyors 8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
8. 100 m leány gyors 8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
9. 200 m fiú mell  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
10. 200 m leány mell  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
11. 50 m fiú mell  8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
12. 50 m leány mell  8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
13. 200 m fiú vegyes  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
14. 200 m leány vegyes  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
15. 4x50 m mix gyorsváltó 8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
16. 4x50 m fiú gyorsváltó 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
17. 4x50 m leány gyorsváltó  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 

 
2019. május 26. 09.00 óra 

18. 50 m fiú gyors 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
19. 50 m leány gyors 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
20. 50 m fiú gyors 8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
21. 50 m leány gyors  8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
22. 100 m fiú mell  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
23. 100 m leány mell  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
24. 100 m fiú hát  8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
25. 100 m leány hát  8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
26. 100 m fiú pillangó  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
27. 100 m leány pillangó 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
28. 50 m fiú pillangó 8 évesek és fiatalabbak (2011-ben és később születettek) 
29. 50 m leány pillangó  8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
30. 200 m fiú hát  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
31. 200 m leány hát  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
32. 4x50 m mix vegyesváltó 8 évesek és fiatalabbak (2011-ban és később születettek) 
33. 200 m fiú gyors  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
34. 200 m leány gyors  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
35. 4x50 m fiú vegyesváltó 9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 
36. 4x50 m leány vegyesváltó  9-10 évesek (2009-2010-ben születettek) 

 
A lány váltók esetében, a 9-10 éves korcsoportban, egy váltóban maximum kettő 2009-es versenyző 
indulhat. (Miszerint: 2 fő 2009-es 2 fő 2010-es, vagy 1 fő 2009-as 3 fő 2010-es, esetleg 4 fő 2010-es) 
A mix váltók esetében egy váltóban maximum egy 2009-es lány indulhat. 
A fiúk esetében nincs megkötés 
 

 
 
 
 


