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Részvételi tájékoztató 

 

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a 

MÚSZ ellenőrzi. A lejárt engedélyeket meghosszabbítja.  Az ezzel kapcsolatos költségek 

számlázásra kerülnek, a számlák a helyszínen kell kiegyenlíteni kézpénzes számla 

ellenében. 

 

A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag 

egy személy jogosult intézkedésre (csapatvezető) 

 

Csapatvezető felelősége: 

- Nevezési díjak befizetése, 

- Nevezésidíj fizetésére átutalással is van lehetőség az alábbiak szerint.  

Utalással történő nevezési díj fizetés:  

Igényüket az Egyesület nevének, címének és adószámának feltüntetésével, kérjük előre jelezni 

a boroczi71@gmail.com e-mail címen. A verseny helyszínén az utalás bizonylatának másolatát 

kérjük bemutatni. 

Cím: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 7400 Kaposvár Arany János u. 97 

Számlaszám: OTP Bank 11743002-15398350 

 

- A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a 

versenybíróságnak, verseny első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt. 

- A rajthoz álló versenyzők egyesületük formaruháját viseljék.  Magyar egyesületet képviselő 

versenyző nem indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben. 

- A rajthoz álló versenyzők az előfutamok, illetve döntők futamba sorolásánál időben 

megjelenjenek. Döntők esetében 20 perccel a rajt előtt! 

 

- a váltó nevezéseket egy órával versenykezdés előtt a versenybíróság titkárságának írásban 

leadja. 

- A joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartásáért. 

 

Visszalépés 

 

Egészségügyi okok miatt: 

Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával. Azon a 

versenynapon a versenyző másban sem állhat rajthoz (váltóban sem).  

Költsége: térítésmentes 

 

Előfutamok: díjmentesen, bejelentés nem szükséges 

 

Döntőből: 

Visszalépés a délutáni döntőkből az előfutamok utolsó versenyszámának befejezését követően 

legkésőbb 30 percig lehetséges, KÖTELEZŐ a versenybíróság titkárságának írásban 
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bejelenteni az erre vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül történt 

bejelentéseket versenybíróság nem fogadja el.   

 

Költsége: Térítésmentes 

 

Versenybíróság titkárságára az email címen:  

 dozsobogar@gmail.com; richard.virovecz@gmail.com;  

 

Versenybíróság elnöke: Lázár Olga 

Tel: +36 30 7001038 

 

A határidőn túli visszalépések díjkötelesek (kivéve az egészségügyi ok miatt, ekkor viszont 

a versenyző az adott versenynapon egyéb versenyszámokban sem állhat rajthoz).  

 

Az egyesület, akinek versenyzője, a döntőből előzetesen írásban nem lett visszaléptetve és 

az adott versenyszám rajtjánál nem jelenik meg, 10.000 Ft.- büntetést fizet. Ez a kitétel 

vonatkozik a call roomban nem megjelenő tartalék versenyzőkre is.  

 

Kérjük a rajtlista figyelését! (musz.hu) 

 

Szétúszás: 

Egy órán belül az előfutam leúszását követően.  

 

Helyi tájékoztató a rendezők részéről 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Úszó Szövetség jóvoltából Kaposvár 2019-

ben az Ifjúsági Országos Bajnokság házigazdája lehet. A bajnokság helyszínéül szolgáló Csik 

Ferenc Versenyuszoda avatására a versenyt megelőző napon kerül sor, amely az eseményt még 

különlegesebbé, emlékezetesebbé teszi. A rendkívül impozáns létesítmény nemzetközi szintű 

körülményeket biztosít az országos bajnokságnak. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat 

és részt vesz az erőpróbán! Érezze jól magát városunkban! 

Néhány hasznos információ 

Kaposvár megközelítése:  

Az M7 autópályáról a 67-es úton érkezőknek számolniuk kell az új gyorsforgalmi úton zajló 

építkezésekből fakadó korlátozásokra. Több helyen, egy sávon lehet közlekedni, melyet 

jelzőlámpák irányítanak. Alternatívát jelenthet az Igalon áthaladó alsórendű út. 

 

Edzés lehetőség 2019.05.28-án: 

Az új versenymedence az XCI. Ifjúsági Országos Bajnokságra érkezők számára 15:00-tól 

19:00-ig rendelkezésre áll. Belépés a Virágfürdő felőli (keleti) bejáraton. Itt az edzők és 

versenyzők átvehetik az egész hétre szóló nyakba akasztós belépő kártyájukat, melyet kérünk 

minden belépésnél maguknál tartani. Nevezési díjfizetésre és a kék könyvek leadására is 

lehetőségük lesz a csapatoknak.   
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Étkezési lehetőség: 

Május 29. (szerda)  

Ebéd: Orly csirkemell VAGY Rántott sertésszelet Savanyúság + Sütemény  

Vacsora: Brassói aprópecsenye  

Ebédre és vacsorára is kérhető: hentes tokány, thai csirke, milánói spagetti.  

Május 30. (csütörtök)  

Ebéd: Rántott csirkemell VAGY Párizsi sertéskaraj Savanyúság + Sütemény  

Vacsora: Cigánypecsenye, hasábburgonya  

Ebédre és vacsorára is kérhető: hentes tokány, thai csirke, milánói spagetti.  

Május 31. (péntek)  

Ebéd: Grillezett jércemell paradicsommal, mozzarellával felülsütve VAGY Rántott sertés 

szelet + Sütemény  

Vacsora: Sertéspörkölt galuskával  

Ebédre és vacsorára is kérhető: hentes tokány, thai csirke, milánói spagetti.  

Június 01. (szombat)  

Ebéd: Orly csirkemell VAGY Rántott sertés szelet Savanyúság + Sütemény 

Az ebédek ára 1.500,-Ft/fő, a vacsorák ára: 1.200,-Ft/fő.  

Minden nap 9:00 óráig kérjük leadni az igényeket és előre kifizetni az étkezéseket. Ezen az áron 

csak az ebédjeggyel rendelkező vendégeket tudják kiszolgálni! 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet.  

Bárány Fogadó Kft. 7400 Kaposvár, Városház u. 4.  

Tel: Szabó Noémi +36-30/882-6794 

Web: www.baranyfogado.hu 

E-mail: baranyfogado@gmail.com 

Étkezés a Virágfürdőben található Csúszda Bisztróban lehetséges, melyet a sportolók és edzők 

a bemelegítő medence felé vezető függőhídon tudnak megközelíteni. A kísérőknek a 

Virágfürdő főbejáratán keresztül lehet megközelíteni. 

Eredmények: 

A verseny alatt az eredményeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Úszószakosztály 

facebook oldalán lehet nyomon követni.  

https://www.facebook.com/Kaposv%C3%A1ri-Sportk%C3%B6zpont-%C3%A9s-Sportiskola-
%C3%9Asz%C3%B3-Szakoszt%C3%A1ly-372110416739927/?modal=admin_todo_tour 

Az Ifjúsági Országos Bajnokság döntőit élőben követhetik a Magyar Úszó Szövetség youtube 

oldalán: 

https://www.youtube.com/channel/UCoo4I61W3LB3sLAGc2IJ7bg 
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Uszoda: 

Kérjük a hozzánk érkező sportolókat és edzőket, hogy lehetőség szerint a Virágfürdő felőli 

(keleti) bejáratot használják. A hozzátartozókat és egyéb kísérőket pedig arra szeretnénk kérni, 

hogy a főbejáraton a nagy parkoló felőli (nyugati) bejáraton közlekedjenek. A biztonsági 

szolgálat a fentieket be fogja tartatni. Kérjük, hogy a biztonsági őrök által védett sportolói 

zónákat tartsák tiszteletben. A 25m-es bemelegítő medence felé vezető függőhidat csak a 

sportolók, edzők és a verseny rendezősége használhatja.  

A kísérőknek és nézőknek látogatói jegy váltása kötelező, 400Ft / fő / nap áron. 

Edzői zóna: 

A medence északi oldalán, az öltöző folyosóról felfelé vezető lépcsőkön lehet megközelíteni.  

Rendezőség 


