
VIII. Béka Derby 2019 

Hódmezővásárhely 

 

A verseny rendezője: HÓD ÚSZÓ SE 

 
A verseny célja: A BÉKA korcsoport (2011, 2012 és fiatalabb) versenyzőinek versenyzési lehetőség 

biztosítása. 

 

A verseny résztvevői: A fent megjelölt korosztály leány és fiú versenyzői, akik a MÚSZ nyilvántartási 
rendszerében szerepelnek (kék tagsági könyvvel, MÚSZ igazolási számmal), érvényes 
sportorvosi igazolással és szakmai minimum vizsgával rendelkeznek. 

 

A verseny ideje és helye: 2019. július 6.szombat 10:00 óra. Bemelegítés: 9:00-9:50-ig. 
Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű 

medencéje Vízhőfok: 26,5 °C. 

 

Az időmérés módja: OMEGA 

 

A versenybíróság elnöke: Később kerül kijelölésre 
 

Nevezés: Előnevezéssel: a www.muszuszoranglista.hu oldalon 2019. június 19-július 04. 

csütörtök éjfélig. Ezután a nevezések változtatására nincs lehetőség. A nevezések 

csak a megadott időpontig törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, 

lemondás, illetve módosítás nem lehetséges! Minden benevezett versenyző után ki 

kell fizetni a nevezési díjat, még abban az esetben is, ha a versenyző nem áll rajthoz. 

Csak orvosi igazolás esetén tekintünk el a nevezési díj befizetésétől. Versenyen 

kívüli indulásra nincs lehetőség. 

 
Nevezési díj: Egyéni számokban 1200 Ft/nevezés, váltók 2000 Ft/váltó. A nevezési díjat a 

verseny kezdete előtt a versenyirodába kérjük befizetni. Egyesületenként több váltó 

is indítható. 

 

A helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján. Az utolsó futam a legerősebb. 

 

Díjazás: A díjazás évjáratonként történik az egyéni versenyszámokban, a váltókban 
korosztályos értékelést alkalmazunk. Az I-III. helyezettek érem díjazásban 
részesülnek 

 
Ruházat: A versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített úszónadrágokat, 

úszódresszeket használhatják. 

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

részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. 

 
Egyebek: A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett egyéb 

kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak. A verseny ideje alatt 
bemelegítő medence áll a versenyzők rendelkezésére. 

 
 

Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb károkért felelősséget 
nem vállalunk. A versenyzők és edzőik belépése ingyenes. A versenyt a szülők és kísérők rendezvényjeggyel 
látogathatják. 

 
 

Rajtlista www.hoduszo.hu, weboldalon lesz elérhető 2019. július 05. péntek 12 órától. 

 
 

A verseny engedélyezési száma ..................... /2019 

http://www.muszuszoranglista.huoldalon/
http://www.hoduszo.hu/


VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK SORRENDJE: 
 

1. 50 m fiú gyorsúszás 

2. 50 m leány gyorsúszás 

3. 50 m fiú mellúszás 

4. 50 m leány mellúszás 

5. 50 m fiú hátúszás 

6. 50 m leány hátúszás 

7. 50 m fiú pillangó  

8. 50 m leány pillangó  

9. 100 m fiú hátúszás 

                        10. 100.m leány hátúszás 

                        11. 100. m fiú mellúszás 

                        12. 100. m leány mellúszás 

                        13. 100. m fiú gyorsúszás                                                                                                                                               

14. 100 m leány gyorsúszás 

15. 4x50 m fiú gyorsváltó 

16. 4x50 m leány gyorsváltó 

17. 4x50 m fiú vegyes váltó                                                                                                          

18. 4x50 m leány vegyes váltó  

19. 4x50 m mix vegyes váltó 

 

 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 
 

 

 

 

 

Dr. Szabó J. Attila 

a HÓD ÚSZÓ SE elnöke 
 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2019. április 10



 


