
 

V. Rövidpályás Nyílt Szenior Úszó Országos 
Bajnokság 

 
Versenykiírás  
 
A verseny rendezője:  Győri Zabolátlan Sportegyesület  
 
Főtámogatója: Győr Városi Önkormányzat 
 
A verseny helye: Győr, AQUA Sportközpont, 25 m-es, 10 pályás fedett feszített víztükrű 
medence, vízhőfok: 27°C.  
 

Győr, 9025, Bercsényi liget 141  
 
Győr Aqua Sportközpont 
 
https://www.facebook.com/pages/Aqua-Sportközpont 
 
Időmérés: Elektromos, Omega 
 
 
A verseny kezdete: 2015. április 11. 12.00 óra, bemelegítés 11 órától, megnyitó 11:45-től  

 2015. április 12. 09.00 óra, bemelegítés 08 órától  
 
 
A verseny résztvevői: A verseny nyílt nemzetközi verseny. A magyar szeniorúszók 
versenyszabályzata szerint a versenyszámonként, korcsoportonként a legjobb helyezett 
magyarországi szeniorúszó a magyar bajnok.  
 
Az úszóversenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt. 
A sportorvosi vizsgálat ajánlott.  
 
Egyéni:  
Az egyéni versenyben az 1990-ben és előbb született versenyzők indulhatnak. Versenyen 
kívül indulhat 1991-ben és később született versenyző is.  
 
Korcsoport Születési év Kor Korcsoport Születési év Kor  

I. kcs 
1986-1990 
25-29 

 II. kcs 
1981-1985 
30-34 

 III. kcs 
1976-1980 
35-39 

 IV. kcs 
1971-1975 
40-44 

 V. kcs 
1966-1970 
45-49 

 VI. kcs 
1961-1965 
50-54 

 VII. kcs 
1956-1960 
55-59 

VIII. kcs 
1951-1955 
60-64 

 IX. kcs 
1946-1950 
65-69 

 X. kcs 
1941-1945 
70-74 

 XI. kcs 
1936-1940 
75-79 

 XII. kcs 
1931-1935 
80-84 

 XIII. kcs 
1926-1930 
85-89 

XIV. kcs 
1921-1925 
90-94 

XV. kcs 
1916-1920 
95-99 

      

  

https://foursquare.com/v/gy%C5%91r-aqua-sportk%C3%B6zpont/549307a0498ec92862cb33ba
https://www.facebook.com/pages/Aqua-Sportk%C3%B6zpont-Gy%C5%91r/813376792060738?sk=info&tab=overview


 

Váltó:  
A váltóknak 4 főből kell állni, minden váltótagnak 1990., vagy előbbi 
születésűnek kell lenni. (vagyis minden váltó tagnak szenior korú versenyzőnek 
kell lenni). A váltók korcsoportját a váltóban úszók korának összege adja. A váltók tagjai 
csak egyazon klub versenyzői lehetnek.  
Korcsoport össz életkor I. kcs 100-119, II. kcs 120-159, III. kcs 160-199 
Korcsoport össz életkor IV. kcs 200-239, V. kcs 240-279, VI. kcs 280 és több  
 
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján.  
 
Díjazás: A versenyszámok I. – III. helyezettjei kategóriánként éremdíjazásban részesülnek. 
Tiszteletdíjat kap a legeredményesebb férfi és nő, valamint a legidősebb férfi és nő.  
 
A díjazottakat az Arena támogatja! 
 
Az eredményhirdetés a versenyszámok alatt kerül lebonyolításra. 
 

Nevezés: Előnevezés az on-line (www.cis-online.net) rendszeren, vagy a mellékelt 
nevezési lapon, melyet a info@zabolatlanok.hu címre kérünk elküldeni. 
 
Nevezési határidő: 2015. április 03. 24.00 óráig.  
 
Kérjük, hogy a nevezéseket csapatonként összegyűjtve egyszerre küldjék el.  
 
A nevezési díj egyéni rajtonként 600,- Ft, váltó rajtonként 1.200,- Ft a regisztrált 
versenyzőknek.  A 70 éven felüli regisztrált versenyzőknek 2 egyéni rajt ingyenes. A 
nevezési díjakat következő számlaszámra kérjük elküldeni vagy a verseny kezdete előtt 1 
órával a versenyirodán kérjük befizetni. 

 
Budapest Bank 10103379-09271300-01003000 
 
Költségek: A verseny rendezési költségei a rendezőket, egyéb költségek a résztvevőket 
terhelik.  
 
Egyebek: A számok utolsó futamában a legjobb nevezési idővel rendelkezők úsznak.  
 
Rajt: A versenyen egy rajtos szabályt és a”ráindítást” alkalmazzuk. (A beérkező versenyzők 
a kötelekbe kapaszkodva az időmérő paneltől egy méterre, azt nem érintve várakoznak a 
következő rajtig és azután hagyják el a medencét az időmérő panelt nem érintve.)  

Előzetes rajtlista és az élő eredmények www.cis-online.net  oldalon böngészhetők.  
 
A fentiekben nem tárgyalt kérdésekben a FINA és az MSzÚOSz szabályai, valamint a 
vonatkozó kiegészítések a mérvadók.  
 
Bemelegítés: a rendezvény teljes idejében lehetőség van a 25m-es medence versenyen 
kívüli felében melegíteni 
 
Szállás: kérésre szívesen küldünk javaslatot 
 
Étkezés: A verseny időtartama alatt az uszoda büfében lehetséges 
 
 

http://www.cis-online.net/?l=en&c=1039&sm=1&m=103
info@zabolatlanok.hu
http://www.cis-online.net/?l=en&c=1039&sm=1&m=102


 

Szombaton este, közös svédasztalos vacsorát is szervezünk! 
 
Ára: 2.500-, Ft  
 
Erre a programra a jelentkezést legkésőbb a nevezésekkel egyidejűleg, 2014. április 
3.-ig kérjük az info@zabolatlanok.hu címre megküldeni.  
 
 

Versenyprogram: 
 
 

 2015. 04. 11. Szombat  2015. 04. 12. Vasárnap 

  12.00 óra   9.00 óra 

1 400 m férfi gyors  20  200 m férfi gyors 

2  400 m női gyors  21 200 m női gyors 

3  100 m férfi hát  22  50 m férfi hát 

4 100 m női hát  23 50 m női hát 

5  50 m férfi pillangó  24  100 m férfi pillangó 

6  50 m női pillangó  25 100 m női pillangó 

7  200 m férfi mell  26  100 m férfi mell 

8  200 m női mell  27 100 m női mell 

9  100 m férfi gyors  28  50 m férfi gyors 

10  100 m női gyors  29 50 m női gyors 

11  200 m férfi vegyes  30 100 m férfi vegyes 

12 200 m női vegyes  31  100 m női vegyes 

13  50 m férfi mell 32 200 m férfi hát 

14 50 m női mell 33 200 m női hát 

15  200 m férfi pillangó  34 4x50 m mix gyors váltó 

16  200 m női pillangó  35  4x50 m férfi vegyes váltó 

17 4x50 m mix vegyes váltó 36  4x50 m női vegyes váltó 

18  4x50 m férfi gyors váltó   

19  4x50 m női gyors váltó   
 
 
 
A versennyel kapcsolatban információ kérhető a info@zabolatlanok.hu címen. 
 
 

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 
 
Győr, 2015. február 23 
 
 Falvi Zsolt  
 
 Győri Zabolátlan SE 
  

info@zabolatlanok.hu
mailto:info@zabolatlanok.hu


 

Uszoda megközelíthetősége, parkolás:  
 


