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V. Duna Kupa 
Nemzetközi Szenior Úszó 

 Egyesületek Kupája és Fedett Pályás Nyílt OB 
V. Danube Cup  

Master Swimming Clubs' Cup and Open Championship  
 

Budapest, Hungary 2019. április 13-14. / April 13-14. 2019. 
 

A verseny célja:  
Ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Szenior 
Úszó Egyesületek csapatversenye, valamint a 2019. 
évi fedett pályás úszóbajnoki címeinek és 
helyezéseinek eldöntése. 
Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása 
a 2019. évi FINA Masters Világbajnokságra. 
Teljesítmények felmérése, az egyesületi, illetve 
korosztályos rangsor megállapítása, továbbá 
versenylehetőség biztosítása a hazai és a külföldi 
versenyzők részére 

Purpose:  
To decide the titles and positions on the Master 
Swimming Associations team competition, as well as 
on 2019 Indoor Swimming Master Championship. 
Moreover, this is an opportunity to prepare and to 
swim the time limit for the FINA World Master 
Championships 2019.  
To assess the performance, determine the rankings of 
the associations and age-groups and to provide 
competitive opportunities for national and inter-
national competitors. 

A verseny rendezője / Organizer: 
BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 

Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége 

A verseny helye / Place: 
Tüske Uszoda Budapest / Tüske Swimming Pool, Budapest 

H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. 

Versenymedence: 50 m-es, 10 pályás, víz: 27°C. 
Bemelegítő medence: 25 m-es 4 pályás, víz: 27°C. 

Competition pool: 50 m, 10 lanes, water temp.: 27°C. 
Warm-up pool: 25 m, 4 lanes, water temp.: 27°C. 

A verseny ideje: 
2019. április 13-14. 10 óra / 10.00 AM,  

Bemelegítés 9 órától / warm up from 9.00 
A verseny honlapja: 

www.szeniorob.hu 

A verseny résztvevői: 
Az úszóversenyen minden versenyző saját 
felelősségére vesz részt. 
A sportorvosi vizsgálat ajánlott. A verseny nyílt, 
nemzetközi. Résztvevő lehet valamennyi 25. életévét 
betöltött versenyző.  
A versenyen csak egyesületben regisztrált 
versenyzők indulhatnak. Egyéni, nem egyesületi tag 
csak versenyen kívül indulhat (nem kerülnek 
díjazásra) 

Participants: 
All competitors can take part in the competition at their 
own risk. The sports medical examination is recom-
mended. The event is open and international. 
Every men and women can take part in the competi-
tion if they are 25 years old or older.  
On the competition can participate only competitors 
who are affiliated and registered to Clubs (Associa-
tions). Individuals, not affiliated athletes can partici-
pate out of competition (will not be awarded). 
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Egyéni korcsoportok: 
A MSzÚOSz, a FINA szabályainak megfelelően a 
következő korcsoportokban kerülnek értékelésre a 
szenior úszók egyéni eredményei:  
 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74,  75-79, 80-84, 85-89, 
90-94, 95-99, 100-104. 
A versenyszámok a korcsoportok összevonásával 
kerülnek lebonyolításra, de külön korcsoportonként 
kerülnek értékelésre 

Individual age groups: 
In accordance with MSzÚOSz and FINA regulations 
the individual results will be evaluated according to 
the following age groups: 
 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74,  75-79, 80-84, 85-89, 
90-94, 95-99, 100-104. 
Heats will be arranged according to the entry times 
regardless of the age. The results will be separated 
according to the appropriate age groups. 

Váltó korcsoportok: 
A MSzÚOSz, a FINA szabályainak megfelelően a 
következő korcsoportokban kerülnek értékelésre a 
szenior úszók váltó eredményei: 
 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-
279, 280-319, 320-359, 360-399. 
Magyar szenior országos csúcsként csak ugyanazon 
egyesület tagjaiból álló váltó eredménye hitelesíthető. 
A szenior úszóváltók versenyében induló váltó 
minden tagja 25 éves, vagy annál idősebb kell, hogy 
legyen, a váltónak 4 főből kell állnia. Nem egyesületi 
tagokból álló váltók csak versenyen kívül indulhatnak 
(nem kerülnek díjazásra) 

Relays' age groups 
In accordance with MSzÚOSz and FINA regulations 
the relays' results will be evaluated according to the 
following age groups: 
 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-
279, 280-319, 320-359, 360-399. 
The Hungarian master record will be validated only if 
the members of the relay are from the same club. The 
members of the relay must be 25 years old or older. 
The relay has to be consisted of 4 swimmers. 
Relays of Individual members (not affiliated) can par-
ticipate only out of competition (will not be awarded). 

Időmérés módja / Time measurement method: 
Omega Time System  

Nevezés: 
A nevezéseket elektronikusan kell leadni, a kitöltendő 
nevezési lap formátuma a verseny honlapján – 
www.szeniorob.hu – elérhető. A váltók nevezését a 
nevezes@kvsc.info címre kell elküldeni e-mailen. 
Helyszíni nevezés és határidő utáni módosítás nem 
lehetséges! 

Entry: 
Entries must be sent online, the entry form is available 
on www.szeniorob.hu. 
The entries of the relays must be sent via e-mail to 
nevezes@kvsc.info. Registration or any modification 
will not be possible at the place of the event 

Nevezési határidő / Entry deadline:  
2019. április 7. éjfél   /   7th of April, 2018, 0:00 p.m. 

Egyéni nevezési díj: 
2019.02.08 – 2019.03.09-ig 1200 HUF / fő (person) / versenyszám (event) 
2019.03.10 – 2019.04.07-ig 1500 HUF / fő (person) / versenyszám (event) 

Váltó nevezési díj: 
2019.02.08 – 2019.04.07-ig 2000 HUF / váltó (relay) / versenyszám (event) 

A nevezési díjakat a nevezési határidő lejártáig 
előzetesen a BÁCSVÍZ KVSC bankszámlájára kell 
átutalni, a váltók nevezési díját a verseny helyszínen 
is meg lehet fizetni. Az előnevezési határidőnél a 
nevezési díj bankszámlára történő beérkezése 
számít! 
BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Club  
12076903-00189023-00300000 

Entry fees for the individual participants must be 
transferred to the bank account of BÁCSVÍZ KVSC 
until the set deadline; meanwhile the entry fees for re-
lays can be paid at the place of the event. In case of 
pre-entries the arrival of the money on the ac-
count will be take into account. 
Bank account number, SWIFT-code: UBRTHUHB 
BÁCSVÍZ KVSC: IBAN HU85 1207 6903 0018 9023 
0030 0000 
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A verseny díjazása: 
A helyezéseket a versenybíróság az elért 
időeredmények alapján dönti el. 
A verseny egyes versenyszámainak első, második és 
harmadik helyezettjei éremdíjazásban részesülnek 
korcsoportonként. 
Díjazásra kerül a legtöbb pontot elérő legjobb hazai 
és külföldi egyesület. A pontszámítás az első 8 
helyezettre 8-7-6-5-4-3-2-1 pont. 
Minden résztvevő, minden idő eredménye a 
világcsúcshoz képest értékelésre kerül egy férfi, 
illetve női listában. A legértékesebb három férfi és 
három női eredményt külön díjazzuk. 

Award: 
The ranking will be decided by the event’s officials 
based on the results. 
The first, second and third places of the determined 
age groups of each events will get medals.  
The national and international association which gain 
the most points will be awarded. The scoring for the 
first 8 places is the following: 8-7-6-5-4-3-2-1 point. 
All participants' results will be assessed and com-
pared to the world record, separately the female and 
male results. The most precious female and male re-
sults will be awarded. 

Költségek: 
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a 
támogatók közösen viselik, a részvételi költségeket a 
csapatok, versenyzők maguk fedezik. 

Expenses: 
Expenses of the arrangement and awards are paid by 
the organizer and the supporters. The cost of the par-
ticipations is paid by the swimming associations. 

Egyéb: 
Az utolsó futamban a legjobb idővel rendelkezők 
indulnak. 
A versenyen az egy rajtszabály érvényes. 
A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a 
MSzÚOSz, a MÚSZ, a LEN és a FINA 
versenyszabályai a mérvadóak. 
A versenyeken valamennyi versenyző a joghatályos 
FINA szabályban rögzített anyagú és fajtájú 
úszónadrágokat és úszódresszeket használhatja. 
Felhívjuk a résztvevő versenyzők, csapatok figyelmét, 
hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem 
vállalunk.  
A határidőig benevezett versenyzők belépése 
díjmentes. A szülők és kísérők csak belépőjeggyel 
látogathatják a versenyt. Öltözőszekrény használata 
2500 Ft/fő kaució ellenében lehetséges. Papucs 
használata a medencetérben kötelező. 
A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a 
www.szeniorob.hu valamint a http://meet.kvsc.info 
oldalon érhetők el. 
A versennyel kapcsolatban információ kérhető a 
kolonics@kvsc.info címen.  
Kolonics Krisztián, tel: +36-20-9576-101 

Other: 
In the last heat the competitors with the best entry 
times will start. 
Only the one-start rule is accepted. 
The MSzÚOSz, MÚSZ, LEN and FINA rules prevail in 
cases of other rules and regulations which are not de-
tailed in this announcement. 
Each competitor can only use swimsuits accepted by 
the actual FINA rules. 
Please note we are not taking responsibility for unse-
cured items.  
The entrance for the competitors who registered in 
time is free of charge. Parents and companions have 
to pay for the entrance. Dressing locker available for 
a deposit of 2500 HUF / person. Slippers are required 
in the swimming-pool enclosure.  
The start list and other information will be available 
on the websites www.szeniorob.hu or 
http://meet.kvsc.info  
If you need information, send e-mail to 
kolonics@kvsc.info 
 Krisztián Kolonics, cell number: +36-20-9576-101 

 
Szállás, étkezés: 
A szállás ajánlatok a verseny honlapján érhetők el. 

 
Accomodation, Meals: 
Information concerning accommodation is available 
on the event’s home page. 

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes 
versenyzést kívánunk! 
 

We wish successful preparation and contest! 

Kecskemét, 2018. december 20.  Kolonics Krisztián BÁCSVÍZ KVSC 
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Versenyprogram / Program of the competition: 
 

 
 

   
 
 

09:00-09:50 Bemelegítés / Warm-up 09:00-09:50 Bemelegítés / Warm-up
10:00-től 800 m ffi gyors / male freestyle 10:00-től 400 m ffi gyors / male freestyle

800 m női gyors / female freestyle 400 m női gyors / female freestyle
50 m ffi pillangó / male butterfly 50 m ffi mell / male breaststroke
50 m női pillangó / female butterfly 50 m női mell / female breaststroke
100 m ffi mell / male breaststroke 100 m ffi hát / male backstroke
100 m női mell / female breaststroke 100 m női hát / female backstroke
200 m ffi hát / male backstroke 200 m ffi pillangó / male butterfly
200 m női hát / female backstroke 200 m női pillangó / female butterfly
4 x 50 m ffi vegyes váltó / male medley 4 x 50 m mix gyors váltó / mix freestyle
4 x 50 m női vegyes váltó / female medley 4 x 50 m mix vegyes váltó / mix medley

14:00-14:50 Bemelegítés / Warm-up 14:00-14:50 Bemelegítés / Warm-up
15:00-től 200 m ffi vegyes / male medley 15:00-től 400 m ffi vegyes / male medley

200 m női vegyes / female medley 400 m női vegyes / female medley
50 m ffi gyors / male freestyle 50 m ffi hát / male backstroke
50 m női gyors / female freestyle 50 m női hát / female backstroke
100 m ffi pillangó / male butterfly 100 m ffi gyors / male freestyle
100 m női pillangó / female butterfly 100 m női gyors / female freestyle
200 m férfi gyors / male freestyle 200 m ffi mell / male breaststroke
200 m női gyors / female freestyle 200 m női mell / female breaststroke
4 x 50 m ffi gyors váltó / male freestyle 4 x 100 m mix vegyes váltó / mix medley
4 x 50 m női gyors váltó / female freestyle

2019. április 13. szombat / 13. April 2018. Saturday 2019. április 14. vasárnap / 14. April 2018. Sunday


