
 

 

Versenykiírás 
 

DOBÓ KUPA 
Uszonyos és Búvárúszó 

Országos, Nemzetközi Verseny 
 

1. A verseny célja:  
Az uszonyos és búvárúszás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, versenyzők részére.  

 
2.  Eger, Bitskey Aladár Uszoda 
50m-es 8 pályás versenymedence, elektromos időmérés, vízhőfok 26C˚±1C˚ 

 
2022. december 18. (vasárnap) 

   
3.  Rendező: 
Búvár és Vízisport Klub 

  
4.  Versenybíróság 
A versenybíróság későbbi kijelölés alapján. 

                           . 
5.   Résztvevők: 

 
A versenyen részt vehetnek azon MBSZ tagszervezet sportolói, akik: 

a) a 2022. évi MBSZ tagsági díjukat befizették; 
b) harminc napon túli lejárt tartozásuk nincs a Magyar Búvár Szakszövetség felé; 
c) nincsen 30 napon túl lejárt köztartozásuk; 
d) a nevezési határidő lejártáig szabályosan neveztek. 

A versenyen részt vehetnek azon külföldi egyesületek sportolói, akik nemzeti szövetsége 
a CMAS-nak tagja és a nevezési határidő lejártáig szabályosan neveztek. 

A versenyen részt vehet az az MBSZ tagszervezetéhez leigazolt sportoló (magyar állam-
polgár, vagy külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási címmel rendelkező 
sportoló), aki: 

a) az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2022. évi versenyengedéllyel rendelkezik; 
b) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással ren-

delkezik. 
 
 

6.   Nevezés 
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Bú-
vár Szakszövetség online nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített 
határidőig. 

 

Online nevezési felület: https://portal.buvar.hu 

https://portal.buvar.hu/


 

 

 

Nevezés kezdete: 2022. november 28. (hétfő) 
 

Nevezési határidő: 2022. december 13. (kedd) 
 

A módosítások leadásának határideje 2022. december 16. (péntek), a nevezési díjak befi-
zetése az eddig leadott névsor alapján történik. 

 

A versenyre azon külföldi versenyzők nevezhetnek, akiknek nemzeti szövetségük megküldte 
a Magyar Búvár Szakszövetség részére az igazolást, miszerint versenyzői indulhatnak a ver-
senyen, szövetségük tagja CMAS-nak, illetve érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, 
amelyet verseny előtt a versenyiroda vezetőjének bemutatnak. Külföldi versenyzők idő-
eredményei hivatalosan szerepelnek a jegyzőkönyvben. 

 
7.    Nevezési díj 

     A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit a klubok maguk biztosítják. 
 

Nevezési díj: 1000.- Ft/fő /egyéni és váltó versenyszám 
A nevezési díj befizetése a helyszínen, készpénzben történik! 

 
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 versenytá-

von nevezhető, melyekben csak a korcsoportjában előírt felszereléssel állhat rajt-
hoz. 

e) Egy versenyző egyéni versenyszámokban csak egy korcsoportban indítható. 
f) A váltó versenyszámokban van lehetőség felnevezésre, de csak abban az esetben, 

ha a versenyzőnek a korcsoportjában az adott távon, az adott napszakban nem 
rendeznek váltót, vagy nem lett nevezve rá. 

g) Egy csapat több váltót is indíthat. 
h) A versenykiírás 5. pontjában meghatározott, a részvételhez szükséges iratokat a 

verseny megkezdése előtt a versenyirodán be kell mutatni ellenőrzésre. 
i) A melegítésen és a verseny folyamán csak a kiírásban és a versenyszabályzatban 

előírt felszerelések használata engedélyezett. 
j) Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

 
9.    Versenyszámok lebonyolítása 

 
a) A versenyszámok korcsoportonként összevonva és nemenként külön kerülnek 

megrendezésre. 
b) A versenyzők a korcsoportjuknak megfelelő versenyszámba, a nevezési idejük alap-

ján időfutamokba lesznek beosztva, ahol a legutolsó futam a legerősebb. 
c) A verseny 8 pályán kerül lebonyolításra. 



 

 

d) A nevezési idők a Magyar Búvár Szakszövetség nyilvántartásában szereplő elmúlt 
két év és a jelenlegi év legjobb időeredménye alapján kerül meghatározásra. 

e) A váltókban a nevezési idő meghatározása a nevezett versenyzők Magyar Bú-
vár Szakszövetség nyilvántartásban szereplő elmúlt két év és a jelenlegi 
év adott versenyszámában elért legjobb időeredményeik alapján kerül meghatáro-
zásra. Ha a négy versenyző közül, csak háromnak van elérhető időeredménye, ak-
kor a rendszer generál egy nevezési időt. Egyéb esetekben a váltók nevezési idő 
nélkül kerülnek besorolásra. 
 

10. Helyezések eldöntése: 
 

A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el. 
 

11. Értékelés, díjazás: 
 

e) A versenyen a korosztályok külön-külön kerülnek értékelésre.  
f) Az értékelt korcsoportokban az I-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
g) A CMAS pontozás alapján az I-III. helyezett csapat kupadíjazásban részesül. 
h) Az a versenyző, aki a díjkiosztáson nem jelenik meg, utólagosan nem kaphatja meg a 

díjat. 
 

12. Korosztályok, versenyszámok: 
 

Béka korosztály: ( B, 2015.-nél hamarabb születettek) 
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 100 m  uszonyos gyorsúszás 

Cápa korosztály:  (C, 2013 – 2014-ban születettek) 
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 100 m uszonyos gyorsúszás 

Gyermek korosztály: (Gy, 2011- 2012-ban születettek 
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 50 m delfin láb 

 100 m uszonyos gyorsúszás    

 4x50 m mix gyermek uszonyos gyors váltó 
 

Serdülő korosztály: (S, 2009- 2010-ban születettek) 
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 100 m felszín úszás 

 100 m uszonyos gyorsúszás 

 200 m felszíni úszás 

  

Ifjúsági korosztály : (2007- 2008-ban születettek) 
 50 m felszíni úszás 

 100 m felszín úszás 

 100 m  uszonyos gyorsúszás 

 400 m felszíni úszásban  

Junior korosztály:  (2005-2006-ban születettek) 
 50 m búvárúszás 



 

 

 100 m felszín úszás 

 100 m uszonyos gyorsúszás 

 200 m uszonyos gyors 

 800 m felszíni úszásban 
 

Felnőtt: 2004-ben és az előtt születettek          
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 50 m  búvárúszás 

 100 m felszín úszás 

 100 m uszonyos gyorsúszás 

 800 m felszíni úszásban 4 x 50 m mix felnőtt gyors úszás 

Szenior:        
 50 m uszonyos gyorsúszás 

 100 m uszonyos gyorsúszás 
 

13. Versenyprogram: 
 

Az 1. számú melléklet szerint. 
 

14. Óvás: 
Az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be írásos formában. Az óvás 
díja 15.000,- 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  
klubtagok fedezik. A versenyre a sportolók és edzők részére a belépés díjtalan. 

 

 

Eger, 2022. 11. 14. 

 

További információk: 

Holló Győző 

06306964729 

hollogyozo@gmail.com 

mailto:hollogyozo@gmail.com


 

 

 
 

1. számú melléklet 

VERSENYPROGRAM 
 

2022. december 18. (vasárnap) 

8:00-9:30 Csapatvezetők jelentkezése, okmányok leadása 
9:00-9:45 Bemelegítés 
9:00-9:15 Versenybírói eligazítás 
9:15-9:30 Csapatvezetői értekezlet 
9:40-9:50 Megnyitó 
10:00 Versenyprogram kezdete 

 
 
 

50m   uszonyos gyorsúszás    béka, cápa, gyermek, serdülő, felnőtt  szenior - fiú/lány 
50m  felszíni       ifjúsági- fiú/lány 
50m búvárúszás    junior, felnőtt – fiú/lány 
50m delfin úszás gyermek – fiú/lány 
100m felszíni úszás  serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt – fiú/lány 
100m uszonyos gyorsúszás  béka, cápa, gyermek, serdülő, ifi, junior, felnőtt, szenior - 
 fiú/ lány 
200m felszíni úszás serdülő – fiú/lány 
800m felszíni úszás      junior, felnőtt – fiú/lány 

400m felszíni úszás     ifjúsági – fiú/lány 

200m uszonyos gyors                junior – fiú/lány 

4x50m uszonyos gyors mix váltó     gyermek, felnőtt – fiú/lány 
 
 
Eredményhirdetés. 
Verseny zárása. 

   
 
 


