
LII. Országos Gyermek Bajnokság 

Győr 

2019.07.17-20. 

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a 

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

számlázásra kerülnek. 

 

A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag 

egy személy jogosult intézkedésre (csapatvezető) 
 

Csapatvezető felelőssége: 

 

– Nevezési díjjak befizetése, 

– Nevezési díj fizetésére átutalással is van lehetőség az alábbiak szerint.  

Kérjük, az egyesületeket, amennyiben átutalással szeretnének fizetni, legkésőbb a verseny kezdete 

előtt 2 nappal emailben jelezzék a díjbekérő igényüket az gyoriuse@gmail.com email címre a 

számlázási cím egyidejű megküldésével. A bekérőket a nevezési határidőt követően tudjuk az 

egyesületek részére megküldeni.  

Ebben az esetben a nevezési díjat legkésőbb 2019. július 16-án, 17:00 óráig kell átutalniuk a 

díjbekérőben meghatározottak szerint, valamint a közleményben az egyesület nevét, és az 

„Gyermek Úszó OB 2019” megjelölést kell feltüntetniük. 

A verseny helyszínén az utalás bizonylatának másolatát kérjük bemutatni. 

 

 

Számlaszám: 

Győri Úszó Sportegyesület 

Pannon Takarék Bank 

63200157-14906765 

 

Nevezési díjak helyszíni befizetése: 
 

2019. július 17-én szerdán: 7:30 – 9:30 között biztosított a nevezési díjak befizetésének 

lehetősége.  

Helye: medence melletti technikai helyiség 

 

– 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 titkárának 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 döntők az előfutamok utolsó versenyszámának befejezését követően 

legkésőbb 30 percig lehetséges, KÖTELEZŐ a versenybíróság titkárának írásban bejelenteni az 

erre vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül történt bejelentéseket versenybíróság 

nem fogadja el. 

Költsége: Térítésmentes 

 

 

Versenybíróság elnöke: Lukács Lilla 

 

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. 

 

Az eredményhirdetések percpontos kezdése miatt kérjük az érmes versenyzők együttműködését! 

Minden egyéb információ a versenyről, illetve a részvételi feltételekről az Országos Bajnokságok 

2019 évi versenykiírásában és az 2019 évi Országos Bajnokság szabályzatában találhatók 

www.musz.hu. 

 

http://www.musz.hu/


A helyi szervezők 2019. július 16-én (kedden) 17:00 – 19:00 óra között biztosítanak 

edzéslehetőséget a korábban érkező versenyzők számára. 

 

 

Beléptetés: 
 

 

–A versenyzők és egyesületenként 2 edző belépése az uszodába díjtalan. 
 

– A kísérőknek és nézőknek belépőjegy váltása kötelező 500 Ft /fő /nap áron. 

 

– Kapunyitás kísérőknek és a nézőknek minden nap: 8:00 óra. 

 

Uszodai területek: 

 
– Az uszoda medencetéri területén papucs vagy váltócipő használata kötelező 

 
– A versenymedence mellett a versenyideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen 

tartózkodhatnak. 

 

– Bemelegítésre az egyes etapok megkezdése előtt az 50 m-es versenymedencében van lehetőség, 

illetve a 33-as bemelegítő medence verseny teljes ideje alatt a versenyzők rendelkezésére áll. 

 

–  Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem 

vállalunk. 
 
– Öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, az átöltözési lehetőség a fülkékben biztosított. 
 
 

 

Eredmények: 
  
–  A verseny alatt az eredményeket a Győri Úszó Sportegyesület facebook oldalán is nyomon 

lehet követni. 

 

– Az LII. Országos Gyermek Bajnokság döntőit élőben követhetik a Magyar Úszó Szövetség 

YouTube oldalán: https://www.youtube.com/c/MagyarÚszóSzövetséghivataloscsatornája 

 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

Szervező bizottság 
 


