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37. ARANY ÜST  

 

NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY 

 

Versenykiírás 

 

MÚSZ Versenyengedély száma: ……./ 2016.  

 

 

1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő és a gyermek 

korosztály számára. Szintidők teljesítése. 

 

2. A verseny helye: Fabó Éva Sportuszoda (Dunaújváros, Építők u. 9.) 50 méteres, 8 pályás 

feszített víztükrű medence, elektromos időmérővel. 

 

3. A verseny ideje: 2016. március 23-25. (szerda – csütörtök - péntek) 

 

4. A verseny résztvevői: A szervezők által meghívott külföldi versenyzők és a hazai klubok 

által szabályosan határidőig benevezett versenyzők, akik érvényes sportorvosi igazolással, 

MÚSZ versenyzési engedéllyel rendelkeznek az alábbi évjáratokban: 

 

Serdülő fiúk: 2000-2001 

Gyermek fiúk: 2002-2003 

Serdülő lányok: 2001-2002 

Gyermek lányok: 2003-2004 

 

5. A verseny rendezői:  

 Magyar Úszó Szövetség  

 DUNAFERR Sportegyesület 

 

 

 

 Minden versenyszámra csak a megadott korosztály versenyzői nevezhetők. 

 Az előfutamok összevontan kerülnek megrendezésre. 

 A döntőkbe korosztályonként a legjobb 8-8 versenyző kerül. 

 A 800m-es és 1500m-es távokon összevont időfutamok kerülnek megrendezésre, illetve 

korosztályonként a legjobb nevezéssel rendelkező 8-8 versenyző a délutáni döntők során 

indul. 

 



A verseny programja:  

 

2016. március 23. 8:45 óra   Ünnepélyes megnyitó 

 

2016. március 23. de. 9 óra, előfutamok  2016. március 23. du. 16 óra, döntők 

Bemelegítés 7:30-8:40-óráig   Bemelegítés 14:45-15:50 óráig 

 

1-2. 200 m lány vegyes    1-2. 200 m lány vegyes 

3-4. 200 m fiú vegyes    3-4. 200 m fiú vegyes 

5-6. 200 m lány hát    5-6. 200 m lány hát 

7-8. 100 m fiú hát     7-8. 100 m fiú hát 

9-10. 200 m lány gyors    9-10. 200 m lány gyors 

11-12. 200 m fiú gyors    11-12. 200 m fiú gyors 

13-14. 100 m lány mell    13-14. 100 m lány mell 

15-16. 200 m fiú mell    15-16. 200 m fiú mell 

17-18. 4x100 lány vegyes váltó   21-22. 800 m lány gyors-legjobb 8-8 időfutama 

19-20. 4x100 fiú vegyes váltó   17-18. 4x100 m lány vegyes váltó 

21-22. 800 m lány gyors – időfutam   19-20. 4x100 m fiú vegyes váltó 

       

 

2016. március 24. de. 9 óra, előfutamok  2016. március 24. du. 16 óra, döntők 

Bemelegítés 7:40-8:50 óráig    Bemelegítés 14:45-15:50 óráig 

 

23-24. 100 m fiú gyors    23-24. 100 m fiú gyors 

25-26. 100 m lány gyors    25-26. 100 m lány gyors 

27-28. 200 m fiú hát     27-28. 200 m fiú hát 

29-30. 100 m lány pillangó    29-30. 100 m lány pillangó 

31-32. 200 m fiú pillangó    31-32. 200 m fiú pillangó 

33-34. 100 m fiú mell    33-34. 100 m fiú mell 

35-36. 200 m lány mell    35-36. 200 m lány mell 

37-38. 4x100 m fiú gyorsváltó   41-42. 1500 m fiú gyors–legjobb 8-8 időfutama 

39-40. 4x100 m lány gyorsváltó   37-38. 4x100 m fiú gyorsváltó 

41-42. 1500 m fiú gyors - időfutam   39-40. 4x100 m lány gyorsváltó 

 

2016. március 25. de. 9 óra, előfutamok  2016. március 25. du. 16 óra, döntők 

Bemelegítés 7:40-8:50 óráig    Bemelegítés 14:45-15:50 óráig 

 

43-44. 400 m fiú gyors    43-44. 400 m fiú gyors 

45-46. 400 m lány gyors    45-46. 400 m lány gyors 

47-48. 100 m lány hát    47-48. 100 m lány hát 

49-50. 100 m fiú pillangó    49-50. 100 m fiú pillangó 

51-52. 200 m lány pillangó    51-52. 200 m lány pillangó 

53-54. 400 m fiú vegyes     53-54. 400 m fiú vegyes 

55-56. 400 m lány vegyes    55-56. 400m lány vegyes 

57-58. 4x200 m fiú gyorsváltó   57-58. 4x200 m fiú gyorsváltó 

59-60. 4x200 m lány gyorsváltó   59-60. 4x200 m lány gyorsváltó 

 

 

A verseny a FINA és a MÚSZ érvényben lévő szabályai szerint kerül megrendezésre. 
 



Díjazás: Az egyes versenyszámok 1-3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

A valamely egyéni versenyszámban legmagasabb LEN pontot elért 

külföldi és hazai, lány- illetve fiúversenyző különdíjat kap, mindkét 

korosztályban. 

 

Nevezés: Előnevezés, az online rendszeren (www.muszuszoranglista.hu) keresztül 

történik.  

Nevezési határidő: 2016. március 18. 

  Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 

  NEVEZÉSI DÍJ: 1.000 Ft egyéni rajtonként és váltónként. 
 

Költségek: A verseny rendezési költségei a rendezőket, egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 

 

Szállás-étkezés lehetőségek: A szállás és étkezés megrendelése nem a Dunaferr SE-n keresztül 

történik. Kérünk mindenkit, hogy a megadott lehetőségek közül válassza ki a számára megfelelőt és 

rendelje meg azt. A fizetés sem a Dunaferr SE-n keresztül történik, hanem az adott szállás és 

étkezési helyszíneken. A megrendeléseket minél előbb kérjük megküldeni! 

 

 

 

 

SZÁLLÁS 

 

LORÁNTFFY KOLLÉGIUM  

Szalai Mariann: tel/fax: 25/410-047, 8-15 óra között. 

Email: kollegium.lorantffy@gmail.com 

 

HOTEL KERPELY (Dunaújvárosi Főiskola kollégiuma) 

Bellovits Tünde 

Tel: 25/551-298, Fax: 25/551-188 

E-mail: bellovits@mail.duf.hu  

 

Semmelweis kollégium:  

Szállásfoglalás a bakos@mail.duf.hu címen történik.  

Bakos Krisztina: 25/551-123  

Fax: 25/501-166 

 

Kérjük a csapatokat, hogy szállás igényeiket minél előbb foglalják le!  
  

ÉTKEZÉS 

 

A Lorántffy, Semmelweis kollégiumokban és a Kerpely Hotelban helyet foglaló vendégek a 

Campus Étteremben tudnak étkezést megrendelni. 

Horváth Attila: 20/405-4499 

Email: campusetterem@invitel.hu 

 

 

Dunaújváros, 2016. január 12. 

 

 

       Dunaferr SE 
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