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Általános rendelkezések:      
 

1. A verseny rendezője: BVSC –Zugló Úszószakosztály 
 

2.A verseny elnöke:  
 

3.A verseny célja: Rangos hazai versenyzési lehetőség biztosítása és év végi szintfelmérés. 
 

4.A verseny helye: Laky Károly Uszoda (BVSC Uszoda - Budapest,1142,Szőnyi u.2.) 50 méteres ,8 pályás, 
feszített víztükrű ,elektromos időméréssel rendelkező versenymedencéje:Vízhőfok:26,7 C 

 
5.Résztvevők: A hazai és nemzetközi úszócsapatok versenyzői. A versenyzőknek rendelkezniük kell 
sportegyesületi tagsági könyvben bejegyzett érvényes tagsági jogviszonnyal és a MÚSZ versenyzői licencével, 
valamint a szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával! 

 
6.Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A délutáni döntőkbe 
versenyszámonként a következő korosztályok I-VIII. helyezettje kerül be. Leányok: A (2002 és idősebb); B (2003-
2004); C (2005 és fiatalabb); Fiúk: A (2001 és idősebb); B (2002-2003); C (2004 és fiatalabb). Kivétel: 50 
méteres számok, mivel ebből csak időfutamokat rendezünk. 800-1500 gyors, illetve 400 gyors és 400 vegyes 
versenyszámoknál a legjobb nevezési időkkel rendelkezők úsznak a délutáni döntőkben! 
 
7.Lebonyolítás: Az előfutamokban a 3.-6., 9.-12., 19.-22. és a 25.-28. versenyszám 3 legerősebb futamát a 
verseny kezdetétől közvetlenül egymás után indítjuk el. A többi futamot az 1. számtól kezdve csak a legerősebb 
futamok után bonyolítjuk le. A döntőben a versenyszámok sorrendje megegyezik az előfutamokéval. A döntőket 
percprogram szerint rendezzük meg.  
A 800 gyors (13. vsz.) és az 1500 gyors (14. vsz.) versenyszámokból időfutamokat rendezünk. A nevezési idők 
alapján a legjobb 16 versenyző állhat rajthoz, ebből a legjobb 8 nevezési idővel rendelkezők délután úsznak. 400 
gyorson (15.-16. vsz.) és 400 vegyesen (29.-30. vsz.) szintén időfutamokat rendezünk. A délelőtt folyamán 
maximum 4 futamot rendezünk meg. A délutáni 2 korosztályos döntőkben a legjobb 8 nevezési idővel rendelkező 
Serdülő-Ifi-Felnőtt az A, a B döntőbe pedig a legjobb 8 Gyermek-Cápa korosztályú versenyző kerül be. 
Eredményhirdetést délelőtt a verseny alatt folyamatosan, délután pedig minden 2. versenyszám után tartunk. 
Minden versenyzőnek, aki elmarad a nevezési szintidőtől, 2.000 forint büntetést kell fizetnie. 
A lelátó alatti 25 méteres medence a verseny egész ideje alatt használható bemelegítésre és levezetésre, illetve 
ennek a medencének az uszodatere pihenésre is használható. A lelátóról a medencetérbe kizárólag a büfé felőli 
oldalon lehet lejönni, ahová csak az edzők és a versenyzők léphetnek be. 
A versenyen elektromos (Omega) időmérő berendezés működik. Az uszoda a világversenyeken is használatos 
Myrtha rajtkővel és hátúszó rajtgéppel egyaránt felszerelt. 

 
8.Díjazás: A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek éremdíjazásban, a IV-VI. 
helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A döntő I.-III. helyezettjét éremmel díjazzuk. A legeredményesebb 
versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján 
kupát kapnak. 
 
9.Nevezés: A hazai csapatok versenyzőinek előnevezéssel 2016.12.01-2016.12.12. között on-line rendszeren 
keresztül (www.muszuszoranglista.hu). Nevezni és módosítani kizárólag ezen időszak alatt lehet. Helyszíni 
nevezésre, lemondásra nincs lehetőség. Külföldi csapatok 2016.12.12-ig az bvscswimming@gmail.com e-mail 
címre küldhetik nevezéseiket. A verseny rajtlistája legkésőbb a versenyt megelőző napon, a bvscswiimming.hu 
weboldalon lesznek elérhetők. Minden versenyző kizárólag a saját korosztályában nevezhető! Helyszíni nevezés, 
lemondás és módosítás nem lehetséges! Maximálisan nevezhető versenyzők száma 550 fő, amint a nevezett 
versenyzők száma eléri ezt a limitet, a nevezést lezárjuk. Erre a verseny zökkenőmentes lebonyolítása miatt van 
szükség, mindenki megértésére számítunk. 
 
 

http://www.muszuszoranglista.hu/
mailto:bvscswimming@gmail.com
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10.Költségek: Nevezési díj: versenyszámonként 1.000 Ft/fő.  

 
11.Versenybíróság: A BTÚSZ versenybírói működnek közre 

 
12.MÚSZ engedély: A versenyt a MÚSZ engedélyezte az  /2016 számon. 

 
13.Egyéb: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a FINA előírásai 
az irányadók. A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, 
étkezés, szállás, biztosítás, stb.) a szakosztályokat terhelik. 

 
14.Beléptetés: Versenyzők, edzők ingyenesen. Kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 300 Ft/fő/nap. A lelátót 
mindkét nap reggel 7:00-kor nyitjuk ki. 

 

A versenyszámok sorrendje: 
 
 

2016.12.17. szombati előfutamok:    

 
Bemelegítés: 7:45-8:45   
Időfutamok : 9.00-tól 

       
 

 
1. 50 m leány hát  2008, 09 és fiatalabb 
2. 50 m fiú hát   2008, 09 és fiatalabb 
3. 200 m leány gyors   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 3:05 
4. 200 m fiú gyors   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 3:05 
5. 100 m leány mell   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 2:15 
6. 100 m fiú mell    2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 2:15 
7. 50 m leány gyors    2008, 09 és fiatalabb 
8. 50 m fiú gyors   2008, 09 és fiatalabb 
9. 200 m leány hát  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 3:25 
10. 200 m fiú hát   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 3:05 
11. 100 m leány pillangó 2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 2:10 
12. 100 m fiú pillangó  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 2:10 
13. 800 m leány gyors   Nyílt – időfutam; maximum 2 futam (délelőtt 1 - délután 1 futam) 
14. 1500 m fiú gyors  Nyílt – időfutam; maximum 2 futam (délelőtt 1 - délután 1 futam) 

 
 
 

2016.12.17. szombati döntők: 
 
Bemelegítés: 16.30-17:20 

  Döntők: 17.30-tól 
 

 
1. 50 m leány hát  nincs döntő 
2. 50 m fiú hát   nincs döntő 
3. 200 m leány gyors   A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
4. 200 m fiú gyors   A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
5. 100 m leány mell   A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
6. 100 m fiú mell    A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
7. 50 m leány gyors    nincs döntő 
8. 50 m fiú gyors   nincs döntő  
9. 200 m leány hát  A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
10. 200 m fiú hát   A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
11. 100 m leány pillangó A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
12. 100 m fiú pillangó  A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
13. 800 m leány gyors   8 legjobb nevezési idő 
14. 1500 m fiú gyors  8 legjobb nevezési idő 
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2016.12.18. vasárnapi előfutamok:    

 
Bemelegítés: 7:45-8:45   
Időfutamok: 9.00-tól 

 
15. 400 m leány gyors   A (2002 és idősebb); B (2003-2006) – időfutam; délellőtt maximum 4 futam 
16. 400 m fiú gyors  A (2001 és idősebb); B (2002-2005) – időfutam; délellőtt maximum 4 futam 
17. 50 m leány mell   2008, 09 és fiatalabb 
18. 50 m fiú mell   2008, 09 és fiatalabb 
19. 200 m leány pillangó 2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 3:30 
20. 200 m fiú pillangó  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 3:30 
21. 100m leány hát  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 1:50 
22. 100m fiú hát  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 1:50 
23. 50 m leány pillangó  2008, 09 és fiatalabb 
24. 50 m fiú pillangó   2008, 09 és fiatalabb 
25. 200 m leány mell  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 3:55 
26. 200 m fiú mell   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 3:55 
27. 100 m leány gyors  2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 és idősebb, szintidő: 1:40 
28. 100 m fiú gyors   2007, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99 és idősebb, szintidő: 1:40 
29. 400 m leány vegyes  A (2002 és idősebb); B (2003-2006) – időfutam; délellőtt maximum 4 futam 
30. 400 m fiú vegyes  A (2001 és idősebb); B (2002-2005) – időfutam; délellőtt maximum 4 futam 

 

 
2016.12.18 vasárnapi döntők: 
 
Bemelegítés:16.30-17:20 

  Döntők: 17.30-tól 
 
 

15. 400 m leány gyors   A (2002 és idősebb); B (2003-2006) 
16. 400 m fiú gyors  A (2001 és idősebb); B (2002-2005) 
17. 50 m leány mell   nincs döntő 
18. 50 m fiú mell   nincs döntő  
19.         200 m leány pillangó A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
20. 200 m fiú pillangó  A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
21. 100m leány hát  A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
22. 100m fiú hát  A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
23. 50 m leány pillangó  nincs döntő 
24. 50 m fiú pillangó   nincs döntő 
25. 200 m leány mell  A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
26. 200 m fiú mell   A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
27. 100 m leány gyors  A (2002 és idősebb); B (2003-2004) C (2005 és fiatalabb) 
28. 100 m fiú gyors   A (2001 és idősebb); B (2002-2003) C (2004 és fiatalabb) 
29. 400 m leány vegyes  A (2002 és idősebb); B (2003-2006) 
30. 400 m fiú vegyes  A (2001 és idősebb); B (2002-2005) 
  
 
 

 
Kelt, Budapesten,2016.07.24.                
 
 
 
 
 

         Szentpái Gábor                                           Nagy Péter 
            BVSC-Zugló ügyvezető elnök                                                  BVSC-Zugló úszószakosztály vezető  


