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FIATAL USZONYOSÚSZÓK IX. VILÁGTALÁLKOZÓJA 

KECSKEMÉT, 2022. NOVEMBER 26. – 27. 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

FIATAL USZONYOSÚSZÓK VI. VILÁGTALÁLKOZÓJA 

Uszonyosúszó verseny 
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1. A verseny célja: 

A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

2. Verseny helye és ideje: 

Kecskemét, Kecskeméti Fürdő, 50m-es 10 pályás versenymedence, elektromos időmérés, 
vízhőfok 26C˚±1C˚ . 

2022. NOVEMBER 26. – 27. 

3. Rendező: 

BÁCSVÍZ KVSC Búvárúszó Szakosztálya 

4. Versenybíróság: 

A versenybíróság későbbi kijelölés alapján. 

5. Résztvevők: 

A versenyen részt vehet az a búvárklubhoz leigazolt sportoló, aki: 
a) az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2022. évi versenyengedéllyel rendelkezik 
b) a nevezési díját befizette, a nevezési határidőt betartotta 
c) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és hat hónapnál nem régebbi "alkalmas” vagy 
"versenyezhet" sportorvosi igazolással rendelkezik 

 
6. Egyéb részvételi feltételek: 

FIGYELEM! A verseny a CMAS nemzetközi szabályzata szerint kerül megrendezésre, de kérjük 

figyelembe venni, hogy a magyar versenyzők a hazai szabályok szerint indulhatnak.  
Minden versenyző a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat rajthoz és a saját 
korcsoportjának megfelelő versenytávon és versenyszámban nevezhető. 
Egy versenyző csak egy korcsoport versenyszámaiban indítható. Amennyiben adott 
korosztályban nincs meg a 4 váltótag, úgy a váltó fentebbi korosztályban indítható. Egy 
versenyző egy váltószámban csak egy korosztályban állhat rajthoz. Egy klub több váltót is 
indíthat. 
A verseny 8 pályán kerül megrendezésre! 
Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken és a versenyeken. 
Az indulók futamát és pályabeosztását a nevezett versenyszámban a nyilvántartásban szereplő 
legjobb ideje alapján osztja be a versenyt lebonyolító Meet Manager program. A külföldi 
csapatok versenyzői nevezési idők alapján kerülnek beosztásra a futamokban. 
A versenykiírás 7. pontjában meghatározott nevezési feltételekhez szükséges iratokat a verseny 
megkezdése előtt a versenyiroda vezetőjének kell bemutatni! 
A versenyre azon külföldi versenyzők nevezhetnek, akiknek nemzeti szövetségük megküldte a 
Magyar Búvár Szakszövetség részére az igazolást, miszerint versenyzői indulhatnak a versenyen, 
szövetségük tagja CMAS-nak, illetve érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, amelyet 
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verseny előtt a versenyiroda vezetőjének bemutatnak. Külföldi versenyzők időeredményei 
hivatalosan szerepelnek a jegyzőkönyvben. 
 
 
7. Nevezés: 

A nevezés a Magyar Búvár Szakszövetség online rendszerén keresztül történik. 
Elérése: https://portal.buvar.hu/ 
A sportolók érvényes tagsági könyveit, sportorvosi igazolását felmutatni szükséges a 
versenyirodán. 
A váltó névsorok módosításának határideje: a verseny bemelegítés kezdete előtt fél órával. 
Nevezés kezdete: 2022. november 7. hétfő 
Nevezési határidő: 2022. november 21. hétfő 
Nevezés módosításának határideje: 2022. november 24. csütörtök 24:00, a nevezési díjak 
befizetése az eddig leadott névsor alapján történik. 
Nevezési díj: 1000.-Ft/ egyéni és váltó versenyszám 
A nevezési díj befizetése a helyszínen, készpénzben történik! 

 
8. Helyezések eldöntése: 

A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el. 
A versenyen az utolsó futam a legerősebb. 
 
9. Értékelés: 

A korcsoportok külön- külön kerülnek értékelésre. Az egyéni és váltó versenyszámok első három 
helyezettje éremdíjazásban részesül. A legeredményesebb 3 csapat kupa díjazásban részesül. A 
megnyitóünnepségen és az eredményhirdetéseken kérjük a klubok képviselőit, időben, és 
egységes öltözékben jelenjenek meg. Az a versenyző, aki a díjkiosztáson nem jelenik meg, 
utólagosan nem kaphatja meg az érmet. 
 
10. Óvás: 

Az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be írásos formában. Az óvás díja 
10000.- Ft, mely jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az óvásról, a verseny elnöke dönt. 
 
11. Költségek: 

A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a klubok 
maguk fedezik. 
 
12. Egyéb: 

A versenyen egy rajt szabály érvényes. 
Minden egyéb kérdésben a CMAS, az MBSZ és a verseny szabályai az irányadóak. 
A versenyen a kiírásban és a versenyszabályzatban előírt felszerelések használata kötelező. 
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Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezője a változtatás jogát fenntartja, a változásról 
időben értesíti a résztvevőket. 
A versenyen versenydressz használata engedélyezett:   IGEN  NEM 

 

13. Versenyprogram: 

2022. november 26. szombat 

09:00-10:00    Bemelegítés 
10:10     Megnyitó ünnepség 
10:30    Verseny kezdete 
50 m búvárúszás    fiú /lány  Cat. „C”, „D” 
200 m uszonyos gyorsúszás  fiú / lány  Cat. „E”, „D”, „C”  
200 m felszíni úszás   fiú / lány  Cat. “E”, „D”, „C” 
Eredményhirdetés 
 
50 m uszonyos gyorsúszás  fiú / lány  Cat. “E”, „D”, „C”, 
50 m felszíni úszás   fiú / lány  Cat. “E”, „D”, “C” 
400 m uszonyos gyorsúszás  fiú / lány  Cat. “E”, “D”, “C” 
400 m felszíni úszás     fiú / lány  Cat. “E”, “D”, “C” 
4x100 m uszonyos gyorsváltó     mix              Cat. “E”, “D”, “C” 
Eredményhirdetés 
 
2022. november 27. vasárnap 
09:00-10:00    Bemelegítés 
10:10     Verseny kezdete 
100 m felszíni úszás   fiú / lány  Cat. “E”, “D”, “C” 
100 m uszonyos gyorsúszás fiú / lány  Cat. “E”, “D”, “C” 
4x50 m felszíni váltó     mix   Cat. “E”, “D”, “C” 
Eredményhirdetés 

 
14. Korosztályok, versenyszámok: 

„E”: gyermek (2011-ben születettek és fiatalabbak)  
- 50 m felszíni úszás 
- 100 m felszíni úszás 
- 200 m felszíni úszás 
- 400 m felszíni úszás 
- 4x50 m mix felszíni váltóúszás 
- 50 m uszonyos gyorsúszás 
- 100 m uszonyos gyorsúszás 
- 200 m uszonyos gyorsúszás 
- 400 m uszonyos gyorsúszás 
- 4x100 m mix uszonyos gyors váltóúszás 
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„D”: serdülő  (2009 – 2010-ben születettek)  
- 50 m búvárúszás 
- 50 m felszíni úszás 
- 100 m felszíni úszás 
- 200 m felszíni úszás 
- 400 m felszíni úszás 
- 4x50 m mix felszíni váltóúszás 
- 50 m uszonyos gyorsúszás 
- 100 m uszonyos gyorsúszás 
- 200 m uszonyos gyorsúszás 
- 400 m uszonyos gyorsúszás 
- 4x100 m mix uszonyos gyors váltóúszás 

„C”: ifjúsági (2007 – 2008-ban születettek) 
- 50 m búvárúszás 
- 50 m felszíni úszás 
- 100 m felszíni úszás 
- 200 m felszíni úszás 
- 400 m felszíni úszás 
- 4x50 m mix felszíni váltóúszás 
- 50 m uszonyos gyorsúszás 
- 100 m uszonyos gyorsúszás 
- 200 m uszonyos gyorsúszás 
- 400 m uszonyos gyorsúszás 
- 4x100 m mix uszonyos gyors váltóúszás 

 
15. Étkezés: 
  
Étkezés: 
A Kecskeméti Fürdőben:    ebéd, vacsora:                        2150.-Ft/fő/étkezés   

                
Az egyesületek étkezésének szervezése egyénileg történik. Az étterem vezetője, - Tót Krisztián - 
elérhetősége: +3620/485-2321  
 

 
 

Kecskemét, 2022. október 28.    

 

      

           Juhos Gergely 
Szervező 


