
XIV. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi 

Úszóverseny  

2017.11.11 -12. 

 

Rendezők: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

     Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft 

     Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club/HSÚVC/ 

Központi támogatók: Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége 

 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  

 NEA Nemzeti Együttműködési Alap 

A verseny helye: a Hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső sportuszoda 50m-es, 10 

pályás  fedett versenymedencéje.(H-6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u.1.) 

                                  GPS: N46,4119113 E20.3165692) 

Versenymedence:       50m-es 10 pályás, feszített víztükrű, vízhőfok: 27fok. 

Bemelegítő medence: 21m-es,6 pályás, feszített víztükrű, vízhőfok:28fok. 

A verseny kiírás, megtalálási helye:  www.mszuosz.hu 

Kategória: RV.  

 

Medence hossz: 50 m . 

 

Időmérés: elektromos (Technikai vezetők: Székely Mihály, Kovács Zsolt). 

A verseny kezdési ideje: 2017. november. 11. szombat. 13:00 (melegítés 12:00-tól) 

    2017. november. 12. vasárnap. 9:00 (melegítés 8:30-tól)  

 

Sportorvosi vizsgálat: Nem kötelező, de mindenkinek saját felelőssége, hogy csak 

megfelelő fizikai és egészségi állapotban vállalja a versenyzést. 



Egyéni és váltó korcsoportok: A MSzÚOSz és a FINA szabályai szerint 

Versenyszámok: 

2017.11.11. szombat 2017.11.12. vasárnap 

13:00 (melegítés 12:00) 9:00 (melegítés 8:30) 

1 4x200m mix gyorsváltó 1 futam 17 400m férfi gyorsúszás 

2 200m férfi gyorsúszás 18 400m női gyorsúszás 

3 200m női gyorsúszás 19 100m férfi pillangóúszás 

4 50m férfi pillangóúszás 20 100m női pillangóúszás 

5 50m női pillangóúszás 21 50m férfi hátúszás 

6 100m férfi hátúszás 22 50m női hátúszás 

7 100m női hátúszás 23 100m férfi mellúszás 

8 50m férfi mellúszás 24 100m női mellúszás 

9 50m női mellúszás 25 50m férfi gyorsúszás 

10 100m férfi gyorsúszás 26 50m női gyorsúszás 

11 100m női gyorsúszás 27 200m férfi vegyes úszás 

12 200m férfi hátúszás 28 200m női vegyes úszás 

13 200m női hátúszás 29 4x50m mix gyors váltó 

14 4x50m mix vegyes váltó 30 4x50m férfi vegyes váltó 

15 4x50m férfi gyors váltó 31 4x50m női vegyes váltó 

16 4x50m női gyors váltó 
  

A 4x200 méteres mix gyorsváltóban egyetlen csúcs döntő futamot rendezünk, 

amelyben 10 váltó indulhat. Nevezéseket e mailben kérjük az egyesületektől és a 

nevezés beérkezésének sorrendjében a létszám feltöltéséig fogadjuk el. Amennyiben 

nem lenne 10 váltó elfogadunk férfi és női váltó nevezéseket ugyanúgy e mailben, 

amelyekről a nevezési határidő után adunk visszajelzést, hogy az egyetlen futamban 

úszhatnak-e vagy sem. A 4x200 as gyors váltókat éremmel nem díjazzuk mivel 

nem mindenki indulhat, százalékosan a három legértékesebb eredményt elérő 

mix (esetleg férfi vagy női) váltó kap érmet. A 4x200as váltó előnevezést kérnénk e 

mailben küldjétek el az amattila56@gmail.com címre is. 

Egyéni számok: Váltók:

Korcsoportok Sz. év Korcsoportok Sz. év Kcs Össz év Kcs Össz év

I. 25-29 1988-1992 VIII. 60-64 1953-1957 I. 110-119 év II. 120-159 év

II. 30-34 1983-1987 IX. 65-69 1948-1952 III. 160-199 év IV. 200-239 év

III. 35-39 1978-1982 X. 70-74 1943-1947 V. 240-279 év VI. 280-319 év

IV. 40-44 1973-1977 XI. 75-79 1938-1942 VII. 320-359 év

V. 45-49 1968-1972 XII. 80-84 1933-1937

VI. 50-54 1963-1967 XIII. 85-89 1928-1932

VII. 55-59 1958-1962 XIV. 90-94 1923-1927

XV. 95-99 1918-1922

mailto:amattila56@gmail.com


Nevezés: A versenykiíráshoz mellékelt egyéni nevezési lap/ok/ kitöltésével és 

elküldésével az info@hoduszo.hu, kozsolt@hoduszo.hu és a hsuvc@freemail.hu címre. 

(Minden esetben kérjenek visszaigazolást) 

Nevezni lehet még: HSÚVC/Kenéz László/6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u.1. 

postacímen vagy a +36-62-221-820-as fax számon is. 

Nevezési határidő:  2017. november 08, 24 óráig. 

Helyszíni nevezést a verseny megkezdése előttig elfogadunk, de a besorolása a 

versenyzőknek, a lehetőség szerint. Nevezési díj: 800.-Ft/fő. 

Nevezési díjak: egyéni számokban: 600Ft/ versenyszám,  

Váltó számokban: 1.200Ft/csapat. 

 

Az egyéni nevezési díjakat a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club, 

MKB Zrt.10300002-45701298-00003285 számlaszámra kell befizetni, legkésőbb a 

nevezési határidő lejártáig vagy a helyszínen kérjük készpénzben rendezni.  

Verseny díjazása: a helyezéseket a versenybíróság az elért időeredmények alapján 

dönti el. Az első, második és harmadik helyezettje bajnoki éremdíjazásban részesül. 

Külön díjazzuk: 

- a mind a négy 50 méteres versenyszámban elinduló versenyzők eredményének 

százalékos értékelésének összege alapján a legjobb három férfi és három női 

versenyzőt. 

- a korcsoportos világcsúcshoz képest korral súlyozott legértékesebb három férfi 

és három női verseny eredményt 

Költségek: a rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók viselik, a 

részvételi költségeket a csapatok, versenyzők fizetik. 

Egyebek: a versenyen az EGYRAJTOS szabály érvényesül. 
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70 év fölött két versenyszám ingyenes.  

Mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők nevezése naponta két verseny számban 

díjtalan!  

A versenyszámokat a korcsoportok összevonásával bonyolítjuk le, de korcsoporton-

ként értékeljük. 

A 2017 áprilisi országos bajnokságon országos bajnokságon a nevezőknek 20% 

kedvezményt ígértünk a nevezésből a novemberi hódmezővásárhelyi versenyre. 

Mivel ennek kiszámítása és követése problémás ezért a teljes árú nevezésért 

cserébe mindenkit szeretettel  meghívunk vacsorára egy közösen elfogyasztott, 

egy tál ételre az uszoda lelátó előtti emeleti részén 2017.11.11-én szombaton a 

versenynap után 18:30 kor. 

Vacsora:  Egy tál étel a versenynap után a lelátó előtti emeleti részen! Kérünk minden 

csapatot egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a vacsorához! 

Az adagok tervezéséhez kérjük a  nevezési lapon feltüntetni, hogy részt kívánnak-

e venni az INGYENES vacsorán. 



Ajánlott szállások:  

HotelGinkgo**** 

H-6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2. (GPS É 

46.41437° K 20.31645°) 

Tel.: +36 62 532 532. 

Fax : +36 62 532 532. 

Mobil: +36 30 833 2823. 

Email: info@ginkgohotel.hu 

Kedvezményes szobaár: egyágyas = kétágyas. 

(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre.) 

 
Ágnes Apartman  

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 25.  

Férőhelyek száma: 4 + 2 fő. 

+36 30 207 7329,  
kandorobert65@gmail.com 

Ingyenes parkolási lehetőség. 

(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre.) 

 
Márti Apartman 

6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 1-3. I. lph. 2. em. 8. 

Férőhelyek száma: 3. 

Ingyenes parkolási lehetőség a kb. 200 m-re lévő mélygarázsban. 

Foglalás: 30/246-8928,  
marti.bozo@gmail.com 

(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre. 

Bármilyen egyéb információval, készséggel állunk rendelkezésükre. 

Étel kiszállítás a Hordó pizzériából (menük, frissensültek, saláták, stb.): 

tel.: +36 62 22 23 22 

web: www.pizza-futar.hu 

Mindenkinek Jó Versenyzést Kívánunk! 

Kenéz László elnök 

Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club 
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