VERSENYKIÍRÁS
Régiós Válogatott Viadal 2021
Uszonyosúszó verseny

1. A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása.
Egy formabontó versenyprogram létrehívása, amely a magyarországi uszonyosúszó mezőny
színe- javát egyesíti 3 csapatba és e 3 csapat küzd egymással a „Régiós vándorserleg”
elnyeréséért.
2. Verseny helye és ideje:
Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda
50m-es 8 pályás versenymedence, elektromos időmérés, vízhőfok 26C˚±1C˚
2021. november 14. (vasárnap)
3. Rendező:
Magyar Búvár Szakszövetség
Búvársuli Sportegyesület
4. Versenybíróság:
A versenybíróság későbbi kijelölés alapján.
5. Résztvevők:
A versenyen részt vehet az az MBSZ tagszervezetéhez leigazolt sportoló (magyar
állampolgár, vagy külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási címmel
rendelkező sportoló), aki:
a) az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2021. évi versenyengedéllyel rendelkezik;
b) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással
rendelkezik;
c) az MBSZ Uszonyosúszó Szakbizottsága által kijelölt regionális csapatvezetőjétől
meghívást kapott.
A versenyen a 2. sz. melléklet szerinti régiók legjobb 40-40 versenyzője vesz részt
(korosztályonként 5-5), valamint régiónként 4-4 edző. A regionális ranglisták a 2021. évi
aktuális ranglista alapján, illetve a Laktanya Fa-ker Kupán úszott időeredmények
figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

6. Nevezés:
A csapat kijelölése és versenyszámonkénti összeállítása a regionális csapat vezetőjének a
feladata, így a nevezést is a regionális vezető végzi.
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar
Búvár Szakszövetség online nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített
határidőig a régiós csapat vezetőjének.
Online nevezési felület: https://portal.buvar.hu
Nevezés kezdete: 2021. november 02. (kedd)
Nevezési határidő: 2021. november 08. (hétfő)
A módosítások leadásának határideje 2021. november 10. (szerda).
7. Nevezési díj:
Nevezési díj nincs, a versenyen való részvétel díját a szervezők biztosítják.
8. Általános rendezési feltételek:
a) A verseny a CMAS nemzetközi szabályzata, a Magyar Búvár Szakszövetség hazai
szabályzata és a versenykiírásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
b) A verseny egy rajttal kerül lebonyolításra.
c) A versenyen versenydressz használata engedélyezett: IGEN NEM
d) Minden versenyző csak a korcsoportjának megfelelő versenyszámban és versenytávon
nevezhető, melyekben csak a korcsoportjában előírt felszereléssel állhat rajthoz.
e) A versenykiírás 5. pontjában meghatározott, a részvételhez szükséges iratokat a
verseny megkezdése előtt a versenyirodán be kell mutatni ellenőrzésre.
f) A melegítésen és a verseny folyamán csak a kiírásban és a versenyszabályzatban előírt
felszerelések használata engedélyezett.
g) Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen.
9. Versenyszámok lebonyolítása:
a) Minden egyéni futamban régiónként 2-2 fő szerepel, összesen 6 pályán.
b) A csapatokat úgy kell kijelölni, hogy minden versenyzőnek legalább 2 alkalommal
rajthoz kell állnia.
c) Versenyszámonként összesen 8 futam kerül lebonyolításra (gyermek, serdülő, ifjúsági,
junior-felnőtt, férfi és női kategória) percprogram szerint.
d) A rajttól való távolmaradás jelentős pontlevonással (50pont) sújtja a csapatot, módosítani
indokolt esetben a rajt előtt 30 perccel lehet.
e) Váltó versenyszámokban régiónként 2-2 csapatot kell kiállítani korosztályonként,
minden esetben mix formában, 2 férfi és 2 női versenyzővel csapatonként.

10. Helyezések eldöntése:
A helyezési sorrendet a futamokban elért időeredmények döntik el.
11. Értékelés, díjazás:
Az egyes futamokban elért helyezések alapján a versenyzők pontokat gyűjtenek:
Helyezés Egyéni pont
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12
10
8
6
5
4

Váltó pont
24
20
16
12
10
8

Az egyes régiókban szereplő versenyzők által megszerzett pontok összesítésre kerülnek,
amely alapján a csapatok kerülnek díjazásra.
Díjak:
a) I., II. és III. helyezést elérő csapatok kupadíjazásban részesülnek;
b) a Régiós Válogatott Viadal győztese csapata vándorkupa díjazásban részesül.
12. Korosztályok, versenyszámok:
Gyermek korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 200m 400m, 4x50m mix
▪ Felszíni úszás (Fú): 50m, 100m, 4x50m mix
Serdülő, ifjúsági, junior-felnőtt:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 4x50m mix
▪ Búvárúszás (Bú): 50m, 100m
▪ Felszíni úszás (Fú): 50m, 100m, 200 m, 400m, 4x50m mix
13. Versenyprogram:
Az 1. számú melléklet szerint.
14. Óvás:
Az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be írásos formában. Az óvás
díja 5.000,- Ft, mely jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az óvásról, a verseny elnöke dönt.
15. Költségek:
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a régiók
maguk fedezik. A versenyre a sportolók és edzők részére a belépés díjtalan.

16. Egyéb:
a) A csapatok színek szerint, az egyenfelszerelésüket használva a lelátón jól
elkülöníthetően foglalnak helyet. Az aktuális szabályozásoknak megfelelően a
szurkolók, nézők egy arra elkülönített helyről követhetik a versenyt, a verseny ideje alatt
a régiós csapatokkal nem keveredhetnek.
b) Az eseményről folyamatos felvétel és élő közvetítés készül edzői interjúkkal, amely
anyagok a későbbiekben sportágfejlesztés és népszerűsítés céljából felhasználásra
kerülhetnek.
17. COVID-19 pandémia miatti kiegészítés
A versenyen kizárólag egészséges versenyző, edző, csapatkísérő, szervező és egyéb közreműködő
vehet részt.
A verseny helyszínre a versenyzőkön, az edzőkön, a csapatkísérőkön, a szervezőkön és az egyéb
közreműködőkön kívül más személyek – nézők – kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal
léphetnek be.
A résztvevőktől kérjük az alábbi előírások, ajánlások betartását:
• Az uszodába történő belépés előtt mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésének
alávetnie, 37,8°C-t meghaladó testhőmérséklet esetén az uszodába nem léphet be
• Az uszodában a közreműködők (rendezők, önkéntesek, versenybírók, stb) számára a
rendezvény teljes időtartalma alatt kötelező, míg a versenyzők, hivatalos kísérők, nézők
esetében javasolt a maszk használata!
• Érkezést követően a kézfertőtlenítő használata, vagy a megfelelő kézmosás kötelező, a
rendezvény időtartama alatt ezek megismétlése rendszeresen ajánlott!
• Törekedni kell a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására – kiemelten az előindító helyszínén –,
illetve figyelemmel kell lenni a zsúfoltság elkerülésére az uszoda teljes területén, kiemelten az
öltözőkben és mosdókban!
• Arcuk érintését kerüljék!
• Folyadék pótlására kizárólag saját kulacsot vagy flakont használjanak!
• A verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos üdvözlés nem ajánlott!
• A versenyen saját felszerelés használata ajánlott!
• Kérdéses esetekben, a létesítmény üzemeltetése által előírtak az irányadóak!
Dunaújváros, 2021. október 18.
Gurisatti Róbert

Kövy Bence

rendező

sport alelnök

További információ:
Gurisatti Róbert
Búvársuli Sportegyesület
2400 Dunaújváros, Móricz Zs. utca 10/C.
(+36 30) 630 0603
Adószám: 18740921-1-07
E-mail: buvarsulibt@gmail.com

1. számú melléklet
VERSENYPROGRAM
2021. november 14. (vasárnap)
8.30-9.00
8.45-9.00
9.00-9.15
09.00-09.20
09.20-09.40
09:4009.45- 09.55
10.00

Csapatvezetők jelentkezése, okmányok leadása
Technikai értekezlet a csapatvezetők részére
Versenybírói eligazítás
Bemelegítés a gyermek és serdülő korosztály részére
Bemelegítés az ifjúsági és felnőtt korosztály részére
Gyülekezés az előindítóhoz (mindig csak a soron következő 2 futam
résztvevői!)
Csapatok bemutatása, megnyitó
A délelőtti viadalok kezdete

100m uszonyos gyors lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F
400m uszonyos gyors lány, fiú GY
400m felszíni úszás lány, fiú, női, férfi S, I, J-F
100m felszíni úszás lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F
100m búvárúszás lány, fiú, női, férfi S, I, J-F
4x50m mix uszonyos gyors lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F

12.30-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14:5015.00-

Ebédszünet
Bemelegítés a gyermek és serdülő korosztály részére
Bemelegítés az ifjúsági és felnőtt korosztály részére
Gyülekezés az előindítóhoz (mindig csak a soron következő 2 futam
résztvevői!)
A délutáni viadalok kezdete

50m felszíni úszás lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F
50m búvárúszás lány, fiú, női, férfi S, I, J-F
200m uszonyos gyors lány, fiú GY
200m felszíni úszás lány, fiú, női, férfi S, I, J-F
50m uszonyos gyors lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F
4x50m mix felszíni úszás lány, fiú, női, férfi GY, S, I, J-F
Eredményhirdetés
18.00

Verseny zárása

2. számú melléklet
RÉGIÓK
Nyugati
Egyesület
Amphora Búvárklub
Balatoni Úszóiskola
Búvársuli Sportegyesület
Csepel Barakúda Búvár SE
Dragon Aqua SE
DVCSH UBSE
Győri Búvár SE
Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE
Kaposvári Úszó SE
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club
Újbuda BHG
Vízi Sportok Egyesülete

Város
Budapest
Balatonboglár
Dunaújváros
Budapest
Mór
Dunaújváros
Győr
Kaposvár
Kaposvár
Kistarcsa
Budapest
Budaörs

Régió vezető

Gurisatti Róbert
Déli

Egyesület
Bácsvíz KVSC
Eötvös DPSE
Makói ÚK
Medgyesegyháza SE
Muréna Szegedi UBK
Triton SE

Város
Kecskemét
Orosháza
Makó
Medgyesegyháza
Szeged
Gyula

Régió vezető

Szabó László

Keleti
Egyesület
Búvár és Vízisport Klub
Debreceni Búvárklub
Mátrai Erőmű Búvárklub
Szolnoki Búvár SE

Város
Eger
Debrecen
Gyöngyös
Szolnok

Régió vezető

Veress András

