
 

 

Budapest Kupa 2017 Második forduló 

március 18 @ 11:00 - 19:00 
900Ft 

A háromfordulós Budapest Kupa versenysorozattal lehetőséget kívánunk nyújtani a 10 éven felüli ver-
senyzők versenyeztetéséhez, az élményszerzéshez és az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez. 

A VERSENY RENDEZŐJE: 

Budapesti Úszó Szövetség 

A VERSENYEK IDEJE: 

Második forduló:          2017. március 18.         11.00 óra          (előnevezés: március 13.) 

HELYSZÍNE: 

Budapest, Tüske uszoda, 10 pályás, 50 méteres medence, 27 fokos víz, gépi időmérés, gépi 
adatfeldolgozás. 

A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI: 

I-es korcsoport:             11-12 évesek    (2005-2006-ban születettek) 

II-es korcsoport:           13-14 évesek    (2003-2004-ben születettek) 

III-as korcsoport:          15 évesek és idősebbek (2002-ben és előbb születettek) 

NEVEZÉS: 

Azok a versenyzők nevezhetőek az egyesületük által, akik a MÚSZ által kiadott versenyengedéllyel, 
versenyzői kártyával valamint orvosi engedéllyel rendelkeznek. Nevezni az esedékes forduló előtt a 
Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a www.muszoszoranglista.hu –
n lehet, az előnevezések határidejét a versenyidőpont után zárójelben adjuk meg. Helyszíni nevezés 
nincs, a megadott nevezéseken csak orvosi igazolással igazolt betegség esetén lehet módosítani. 
Valamennyi benevezett versenyző után számonként a nevezési díjat be kell fizetni. 

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, versenyen kívüli rajtolásra nincs 
lehetőség. 

Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. 

HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 

Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik. A legjobb nevezési idővel rendelkezők az 
első futamokban indulnak, majd a következő futamokba a gyengébb idővel nevezettek kerülnek. 

PONTOZÁS: 

A csapatverseny a három fordulót összegezve a versenyszámok I-VI. helyezettjei 30-25-20-15-10-5 
pontozása alapján alakul ki. A váltókra ugyanaz a pontozás értendő. 

http://www.muszoszoranglista.hu/


 

DÍJAZÁS: 

Minden versenyszám és korcsoport első három helyezettje éremdíjazásban részesül. Fordulónként a 
FINA ponttáblázat szerint, több versenyszámot összegezve a legtöbb pontot elérő leány és fiú 
különdíjat kap (korcsoporttól függetlenül). A versenysorozat végén a legtöbb pontot gyűjtő egyesület 
kupát kap. Azonos pontszám esetén az egyéni versenyszámokban több első helyezést szerzett 
csapat kapja a kupát. 

KÖLTSÉGEK: 

A rendezési és díjazási költségeket a rendező Szövetség fedezi. 
A versenyzők után nevezési díjat kell fizetni. 

NEVEZÉSI DÍJ: 

Rajtonként:                                 900,- forint         Váltóknál nevezési díj nincs. 

EGYEBEK: 

A versenyeken egyebekben, az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. 

VERSENYSZÁMOK SORRENDJE: 

Második forduló:        2017. március 18.      11.00 óra. 

1. 50 m fiú hátúszás                     I-II-III-as korcsoport 
2. 50 m leány hátúszás                 I-II-III-as korcsoport 
3. 100 m fiú gyorsúszás               I-II-III-as korcsoport 
4. 100 m leány gyorsúszás           I-II-III-as korcsoport 
5. 100 m fiú mellúszás                  I-II-III-as korcsoport 
6. 100 m leány mellúszás              I-II-III-as korcsoport 
7. 200 m fiú pillangóúszás                        I-II-III-as korcsoport 
8. 200 m leány pillangóúszás        I-II-III-as korcsoport 
9. 4×50 m fiú vegyesváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját korcsoportban 

indulhatnak) 
10. 4×50 m leány vegyesváltó I-II-III-as korcsoport, váltónként, korcsoportonként (csak saját korcsoportban 

indulhatnak) 

Sass Katalin 
főtitkár 

 


