
 

 

 

Évzáró Kupa 2018 
Nemzetközi rövid pályás szenior úszóverseny  

Budapest, 2018. december 08. 

 

 

Verseny helyszíne: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM uszodája  

                               1083 Budapest, Diószegi Sámuel utca 27. (volt Orczy kert) 

Az uszoda honlapja: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/letesitmenyek/uszoda 

 

A verseny kezdési időpontja: 2018.december 08. 12:30 óra 

Gyülekezés 11 órától, a melegítés 11:30-12:15-ig tart. 

A medence: 25 méteres, 8 sávos, feszített víztükrű, vízhőmérséklet: 27 °C 

Időmérés: Elektromos és kézi 

 

Résztvevők: A verseny ranglista verseny, ezért a FINA és az MSZUOSZ versenyszabályai szerint csak a 
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének illetve külföldi indulók esetén a nemzeti szövetség 
tagegyesületeinél regisztrált, 1993-ban vagy korábban született úszók nevezhetnek. Egyéni, nem regisztrált 
versenyzők csak versenyen kívül indulhatnak, eredményük a ranglistába nem számit bele. 

 

 A váltók 4 versenyzőből állhatnak és csak egy azon klub tagjai alkothatják.  Amennyiben a váltóban más 
egyesület illetve nem regisztrált versenyző úszik a váltó eredménye versenyen kívüli. 

A versenyen való induláshoz sportorvosi vizsgálat nem kötelező, de ajánlott. A versenyen mindenki saját 
felelősségére indul, amit a verseny nevezésével tudomásul vesz. 

 

 

 

 



 

 

 

Korcsoportok: 

Egyéni számok 

Korcsoport Születési év Korcsoport Születési év 
I.    25-29 1989-1993 VIII.  60-64 1954-1958 
II.   30-34 1984-1988 IX.    65-69 1949-1953 
III.  35-39 1979-1983 X.     70-74 1944-1948 
IV.  40-44 1974-1978 XI.    75-79 1939-1943 
V.   45-49 1969-1973 XII.   80-84 1934-1938 
VI.  50-54 1964-1968 XIII.  85-89 1929-1933 
VII. 55-59 1959-1963 XIV.  90-94 1924-1928 

  XV.  95-99 1919-1923 
 

Váltók 

Korcsoport Össz év 
I. 110-119 év 
II. 120-159 év 
III. 160-199 év- 
IV. 200-239 év 
V. 240-279 év 
VI. 280-319 év 
VII. 320-359 év 

 

Versenyprogram: 

 

1 400 m férfi vegyes úszás (1 futam)   
2 400 m női vegyes úszás   (1 futam)   
    
3 50 m férfi pillangóúszás 16 100m férfi pillangóúszás 
4 50 m női pillangóúszás 17 100m női pillangóúszás 
5 100m férfi hátúszás 18 50m férfi hátúszás 
6 100m női hátúszás 19 50m női hátúszás 
7 50m férfi mellúszás 20 100m férfi mellúszás 
8 50m női mellúszás 21 100m női mellúszás 
9 100m férfi gyorsúszás 22 50m férfi gyorsúszás 
10 100m női gyorsúszás 23 50m női gyorsúszás 
11 100m férfi vegyes úszás 24 200m férfi vegyes úszás 
12 100m női vegyes úszás 25 200m női vegyes úszás 
13 4x50m férfi vegyes váltó 26 4x50m férfi gyors váltó 
14 4x50m női vegyes váltó 27 4x50m női gyors váltó 
15 4x50m mix gyors váltó 28 4x50m mix vegyes váltó 

 
 30 perc szünet   

 

 

 



 

 

Egyéb: 400 méteres vegyes úszásban Magyarországon, rövid pályán ritkán rendeznek versenyt ezért több 
korcsoportban nincsen országos csúcs.  

Ezek a korcsoportok férfiaknál: 50-54, 75-79, nőknél: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79.  

Ezért nemenként egy-egy futamot indítunk érem díjazás nélkül, országos alapcsúcs úszási lehetőséggel. 
Amennyiben a nevezők száma miatt, a versenyszám egy futamban is lebonyolítható, a FINA szabályoknak 
megfelelően a női és a férfi versenyzőket egy futamban indítjuk. 

A verseny díjazása: A csúcsdöntő futam kivételével minden versenyszámban, minden korcsoportban az első 
három versenyző érem díjazásban részesül. Külön díjban részesül mind a négy úszásnem 50 méteres 
versenyszámában (50m gyors-, hát- mell-, pillangó) és a 200 vegyes együttesen legértékesebb 3 férfi és 3 női 
eredménye. 

Nevezés: Online a https://szeniorob.hu oldalon, 2018.11 19. hétfőtől lehetséges.  

400m vegyesre a nevezéseket nekem, e mailben az evzarokupa2018@gmail.com címre kérem elküldeni. 
Sorrendben beérkező első 8 nevező úszik. 

Nevezési határidő: 2018.12.02 vasárnap éjfél.  

Nevezési díj: 800 Ft/egyéni rajt (70 év felett 1 rajt ingyenes), váltó 1600 Ft/ váltó rajt (280+-os váltóknak 
nem kell fizetni) 

 

 

Budapest, 2018.10.15.          
           Tóth Csaba 
 

e mail: evzarokupa2018@gmail.com 
 
 
Támogató:     Helyszín: Ludovika Aréna 
       

     
 
 
    


