
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

Magyar Nyílt Apnea Bajnokság 

(2021) 

1. A verseny célja 

A sportág népszerűsítése, versenyzési, valamint kvalifikációs lehetőség biztosítása. 

2. A verseny helye és ideje 

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda 
1138 Budapest, Margitsziget 23800 
2021. október 30-31. (szombat – vasárnap) 

3. Rendező 

- nOxygen Apnea Club Egyesület 

- Magyar Búvár Szakszövetség 

4. Versenybíróság 

- A dinamikus versenyszámok során versenysávonként 1-1 bíró és 1-1 asszisztens kíséri 
figyelemmel a versenyzőt. 

- A statikus versenyszámnál versenyzőnként 1-1 bíró és 1-1 asszisztens ellenőrzi a 
gyakorlat végrehajtását. 

5. Résztvevők 

A versenyen az a versenyző jogosult részt venni, aki: 
a) búvársportban leigazolt versenyző vagy bármely nemzetközi szervezet által 

kibocsátott legalább 1-es szintű apnea engedéllyel rendelkezik; 
b) érvényes sportorvosi vagy búvárorvosi igazolással rendelkezik; 
c) 14. életévét betöltötte; 
d) a nevezési határidő lejártáig szabályosan leadta a nevezését. 

6. Nevezés 

Nevezni a noxygenapneaclub@gmail.com email címre megküldött emailben, vagy a 
https://8zu8jtm2grk.typeform.com/to/L2tSdU5N linken elérhető regisztrációs oldalon 
keresztül lehet. 

Az emailben történő nevezés érvényességéhez az alábbi adatokat kell minimálisan 
feltüntetni: 

- Név 
- Születési idő 
- Kapcsolattartásra használható email cím és telefonszám 
- Nevezni kívánt versenyszámok, melyek az alábbiak lehetnek (A versenyző bármelyik 

versenyszámban versenyezhet, akár egy versenyszám vagy az összes versenyszám 
megjelölése is lehetséges): 

o Statikus (STA) 
o Uszony nélküli úszás (DNF) 

mailto:noxygenapneaclub@gmail.com
https://8zu8jtm2grk.typeform.com/to/L2tSdU5N


 

 

o Monofin (DYN)/Páros uszonyos úszás (DYNB) 
- Teljesíteni kívánt statikus levegővisszatartás (STA) ideje 
- Teljesíteni kívánt dinamikus úszás távja versenyszámonként külön-külön megadva (DNF, 

DYN, DYNB) 
- Az emailben kérjük megküldeni a sportorvosi igazolást beszkennelve vagy lefotózva. 

Ennek hiányában a nevezés nem tekinthető érvényesnek. 

A nevezéssel kapcsolatos további információk: 

- Nevezés kezdete: 2021szeptember 17. (péntek) 
- Nevezési határidő: 2021. október 6. (szerda) 
- Legfeljebb 30 fő nevezését fogadjuk, nevezési sorrendben 
- A nevezés elfogadásáról a versenyzők emailben kapnak visszajelzést. A versenyen 

kizárólag az tud indulni, aki visszaigazoló emailt kapott a nevezés megerősítéséről.  
- A nevezés hiányos leadása esetén a nevezés érvénytelen. 
- A rendezők a nevezés elfogadását visszautasíthatják, ha a létszám keret betelt. 
- Amennyiben a nevezés bármely okból érvénytelen, a rendezők a nevezési díjat 

haladéktalanul visszautalják a versenyző részére. 

7. Nevezési díj 

A nevezési díj összege 18.000,-HUF vagy 50,-EUR. 

A nevezési díjat az alábbi utalási adatokkal kell befizetni: 

név: nOxygen Apnea Club Egyesület 

bankszámlaszám: 12100011-17664576 (Gránit Bank) 

SWIFT code: GNBAHUHB 

IBAN: HU32121000111766457600000000 

közlemény: Támogatás (a hibás közleménnyel érkezett nevezési díjakat 
visszautaljuk) 

8. Általános rendezési feltételek 

a) A verseny lebonyolítására a CMAS és az AIDA nemzetközi szabályzatának egyidejű 
alkalmazásával kerül sor. A versenyen elért eredmények mindkét rendszerben hitelesítve 
lesznek, feltéve, hogy a versenyző érvényes gyakorlatot hajt végre az adott szervezet 
hatályos szabályzata értelmében. 

b) A melegítésen és a verseny folyamán csak a kiírásban és a versenyszabályzatban előírt 
felszerelések használata engedélyezett. 

c) Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

9. Versenyszámok lebonyolítása 

a) A versenyszámok nemenként összevonva kerülnek megrendezésre. 
b) A versenyzők bemelegítés megkezdésére meghatározott időpontja (WT), valamint 

indulási ideje (OT) a versenyző által bejelentett nevezési teljesítmény alapján lesz 
beosztva. 



 

 

c) A nevezési teljesítményt a versenyzők közlik a nevezés során.  
d) A statikus versenyszám lebonyolítására fedett kis vízmélységű, meleg vizes medencében 

kerül sor. (Vízmélység: 80-110 cm) 
e) Az uszony nélküli dinamikus versenyszám lebonyolítására fedett 25 méteres 

medencében kerül sor. (Vízmélység: 180-200 cm) 
f) Az uszonyos dinamikus számok lebonyolítására fedett 50 méteres medencében kerül sor. 

(Vízmélység: 220-300 cm) 

10. Értékelés, díjazás 

Az alábbi kategóriák 3-3 legeredményesebb versenyzője részesül érem díjazásban: 

a) Női – Férfi kategória 

b) STA – DNF – DYN/DYNB versenyszámok 

c) Nemzetközi bajnok és Nemzeti bajnok 

11. Versenyszámok 

Nők 

 Statikus (STA) 
 uszony nélküli úszás (DNF) 
 párosuszonyos úszás (DYNB) 
 monofin úszás (DYN) 

Férfiak 

 Statikus (STA) 
 uszony nélküli úszás (DNF) 
 párosuszonyos úszás (DYNB) 
 monofin úszás (DYN) 

12. Versenyprogram: 

Az 1. számú melléklet szerint. 

13. Óvás: 

Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után harminc percig, írásban nyújtható be. Az 
óvás díja 15.000,- Ft, amely jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az óvásról a versenybírók 
döntenek. 

14. Költségek: 

A rendezés költségeit (medencebérlés, bírók, safety, orvosi személyzet, díjak, stb.) a 
rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a versenyzők maguk fedezik. A 
versenyre a sportolók és edzők részére a belépés díjtalan. 

 

 



 

 

 

15. Műszaki feltételek: 

A bajnokságon csak a CMAS versenyszabályzat szerint engedélyezett eszközökkel, 
felszerelésekkel lehet részt venni. A felszerelések használhatóságáért és megbízhatóságáért 
a versenyző felelős. 

16. Egyéb: 
 

Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a 
változásról időben értesíti a résztvevőket. 

 

COVID-19 pandémia miatti kiegészítés 

A versenyen kizárólag egészséges versenyző, edző, csapatkísérő, szervező és egyéb 

közreműködő vehet részt. 

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 

 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!  

 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! 

További információ: 

 
Dr. Bacskó László 

nOxygen Apnea Club Egyesület 
(+36 30) 300 1354 

e-mail: noxygenapneaclub@gmail.com  

 

Budapest, 2021. szeptember 9. 
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1. számú melléklet 

VERSENYPROGRAM 

2021. október 30. (szombat) 

07.00 - 07.30  regisztráció 
07.45 - 08.15  megnyitó, eligazítás 
08.30 - 11.30  statikus versenyszám (STA) 
11.30 – 12.30  szünet 
12.30 – 14.30  uszony nélküli dinamikus versenyszám (DNF) 
 

2021. október 31. (vasárnap) 

07.30 - 08.00  regisztráció 
08.30 - 11.30  monofin és páros uszonyos versenyszám (DYN/DYNB) 
12.30    eredményhirdetés, díjátadó 


