Magyar Úszó Szövetség
Országos, Regionális és
Hosszútávúszó Medencés
Bajnokságok 2020. évi
Versenykiírása
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1. A VERSENYEK CÉLJA
❖ A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű
versenyeken Magyarország 2020. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek
eldöntése.
❖ Felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása 2021. úszó világeseményeire:

-

a 2021. évi Európa-bajnokság (2021. május 10-23. Budapest)
a 2021. évi Ifjúsági Európa-bajnokság (2021. július 6-11.)
a 2021. évi Olimpia (2021. július 23 – augusztus 8. Tokió)
a 2021. évi Rövidpályás Világbajnokság (2021. december 13-15. Abu-Dhabi)
a 2021. évi Junior Nyíltvízi-Európa-bajnokság (2021.július 22-25. Párizs)
a 2021. évi Junior Nyíltvízi-Világbajnokság (2021.augusztus 22-24. Seychelleszigetek)
a 2021. évi Rövidpályás Európa-bajnokság (2021. november 2-7. Kazan)

Az egyesületi úszószakosztályok munkájának felmérése az egyes bajnokságokon és az
egyesületi rangsor megállapítása.

2. A VERSENYEK HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI
verseny
megnevezése

VI. Medencés
Hosszútávúszó
Medencés Bajnokság

CXXII. Országos
Bajnokság Széchy
Tamás emlékére
(Kvalifikációs)

Országos Ifjúsági és
Serdülő Bajnokság,
ORV (Kvalifikációs)

Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Budapest I., II.)

helyszín

versenyidőpont

nevezési
időszak

Debrecen

2020.október 2325.

2020. október
13. 0:00 óra és
2020. október 20.
24:00 között

Kaposvár

2020. december
08-12.

2020. november
25. 0:00 óra és
2020. december
04. 24:00 között

Budapest Tüske Uszoda

BVSC Uszoda

2020. november
12-15.

2020. december 46.

2020. október
28. 0:00 és
2020. november
6. 24:00 között

2020. november
18. 0:00 és
2020. november
27. 24:00 között

szintteljesítési
időszak

korosztályok
U 10-11:20092010
U 12-13: 2007 –
2008
U 14-15: 2005 –
2006
U 16-17: 2003 –
2004
U 18-19: 2001 2002
Felnőtt: 2000 és
idősebbek

2019. január 12020. november
22. között

2019. január 12020. október
25. között

-

OPEN

lányok: 2003 2004
fiúk: 2002 -2003
lányok: 2005 2006
fiúk: 2004 -2005
lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011
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Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Észak-Mo, ÉszakAlföld)

Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Dél-Alföld)

Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Pest, Közép Dunántúl)

Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Nyugat-Dunántúl)

Delfin, Cápa, Gyermek,
Regionális Bajnokság
(Dél-Dunántúl)

3.

Debrecen

Hódmezővásárhely

Dunaújváros

Győr

Kaposvár

2020. december 46.

2020. december 46.

2020. december 46.

2020. december 56.

2020. november
28-29.

2020. november
18. 0:00 és
2020. november
27. 24:00 között

2020. november
18. 0:00 és
2020. november
27. 24:00 között

2020. november
18. 0:00 és
2020. november
27. 24:00 között

2020. november
18. 0:00 és
2020. november
27. 24:00 között

2020. november
11. 0:00 és
2020. november
20. 24:00 között

-

-

-

-

-

lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011
lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011
lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011
lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011
lányok: 20072008
fiúk: 2006-2007
lányok: 20092010
fiúk: 2008-2009
lányok: 2011
fiúk: 2010-2011

A VERSENYEK HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI
A versenymedence legalább 8 pályás hitelesített 50 m-es. A víz hőfoka 26-28 ˚C. Az
időmérés elektromos időmérő berendezéssel történik.
- A délelőtti előfutamokat amennyiben az uszoda technikai feltételei megengedik 10
pályán, a délutáni döntőket 8 pályán kell lebonyolítani.
- A versenyek zártkapuk mögött kerülnek megrendezésre.
A belépés csak az előzetesen regisztrált versenyzőknek és edzőknek megengedett. (A
válogatott versenyzők részére masszőrt biztosít a MÚSZ)
-

4. A VERSENYEK RENDEZŐI
A MÚSZ és annak megbízása alapján a Régió Központok és MÚSZ tagszervezetek.
5.

A VERSENYBÍRÓSÁG ELNÖKE: Az Országos Bajnokságokra a MÚSZ versenybíró
bizottságának javaslatára az elnökség jelöli ki az elnököt/elnököket, a kvalifikációs
versenyekre az elnök mellett a nemzetközi startert/startereket.
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Ifjúsági-serdülő OB – Tüske csarnok: 2020. november 12-15.
starter: Bodrogi Viktor
vezetőbírók: Szentirmay Andrea, Kemény Petra
Felnőtt OB – Kaposvár: 2020. december 8-12.
starter: Bodrogi Viktor
vezetőbírók: Szentirmay Andrea, Sass Katalin
6. A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI
A MÚSZ tagszervezetei és versenyzői, akik teljesítik a kiírásban szereplő szintidőket (1. sz.
melléklet) és megfelelnek a FINA és MÚSZ szabályzatban szereplő feltételeknek. A
kvalifikációs versenyeken a külföldi versenyzők indulásáról az aktuális járványhelyzet alapján a
Magyar Úszó Szövetség fog dönteni.
•

A MÚSZ által rendezett bajnokságok lehetnek korosztályhoz és/vagy szintidőhöz kötöttek,
vagy nyíltak és szintidőhöz kötöttek, azokon azok a versenyzők vehetnek részt:
o akik saját névre szóló, a NYÁB által ügykezelt Sportegyesületi Tagsági Könyvben
(„Kék könyv”) bejegyzett érvényes MÚSZ kóddal, és sportorvosi engedéllyel,
valamint
o versenyengedéllyel, valamint
o az 1985. január 01. után született versenyzők esetében az úszásnem sikeres szakmai
minimum vizsgájával rendelkeznek, valamint
o a nevezési időszak első napján az őket nevezni kívánó MÚSZ tagszervezet
hivatalosan leigazolt versenyzői, valamint
o a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvében foglalt egyéb
feltételeknek megfelelnek, és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ tagszervezet
benevezi.

A nevezést benyújtó MÚSZ tagszervezet csak a nevezés idején joghatályos bírósági bejegyzés
szerinti névhasználatra jogosult.
•

A nem magyar állampolgárságú rajthoz állók összes nevezési feladatai ügyében a FINA
szabályok és a jelen kiírás 13. h) pontjában rögzített MÚSZ szabályok szerint kell, eljárjon
az úszó versenyzőt nevező egyesület.

•

Azon MÚSZ tagszervezet, amely ellen jogerős tiltó határozat van hatályban, annak lejártáig
az Országos Bajnokságokon nem indulhat. (Ha a büntetés tartama a verseny kezdete előtt
letelik, abban az esetben a nevezés leadható az eltiltás hatálya alatt is.
VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK SORRENDJEI
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a) Hosszútávúszó Medencés Országos Bajnokság

Mindenki csak a saját korosztályában indulhat!

1. nap 15 ÓRA
Versenyszám
1.

10 km

Férfi/Női

Korcsoport

Szintidő

X

Felnőtt; U 18-19

140 perc
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2. nap 9 ÓRA
Versenyszám

Férfi/Női

Korcsoport

Szintidő

U 10-11; U 14-15; U 16-17;
U 18-19
U 12-13

25 perc

1.

1500 m gyors

X

2.

3 km

X

45 perc

3. nap 9 ÓRA
Versenyszám
1.

Férfi/Női

5 km

X

Szintidő

Korcsoport
U14-15, U16-17, és felnőtt

75 perc

Futambeosztás: Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokságon a versenybíróság a
versenyzőket a nevezésnél leadott legjobb nevezési idők, valamint a nevezések számának
figyelembevételével úgy osztja be, hogy egy pályán akár két versenyző is rajthoz állhat!

b) Felnőtt Országos Bajnokság

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
1. NAP
17.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KEDD

50m ffi
gyors
50m női
gyors
100m ffi
hát
100m női
hát
200m ffi
pillangó
200m női
pillangó
100m ffi
mell
100m női
mell
4x100m
mix gyors
800m női
gyors*
1500m ffi
gyors*

2. NAP
17.00

SZERDA

3. NAP
17.00 CSÜTÖRTÖK 17.00

16.30

4X200M FFI
GYORS**

16.30

16.45

4X100M NŐI
GYORS**

16.45

16.50

4X100M NŐI
VEGYES**

16.50

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

4X200M
FFI
GYORS**
4X100M
NŐI
GYORS**
4X100M
NŐI
VEGYES**

ELŐFUTAMOK
400m ffi
4x100m mix
20.
gyors
vegyes
400m női
400m ffi
21.
gyors
vegyes
50m ffi
400m női
22.
pillangó
vegyes
50m női
23.
200m ffi mell
pillangó
200m ffi
24. 200m női mell
vegyes
200m női
vegyes
4x200m ffi
gyors
4x200m női
gyors

4. NAP

16.30

16.45

16.50

31.
32.

34.

50m női mell

35.

50m ffi hát
50m női hát

36.

26.

100m női
gyors

37.

27.

200m ffi hát

38.

28.

200m női hát

39.

30.

4x100m ffi
gyors
4x100m női
gyors

200m ffi
gyors
200m női
gyors
50m ffi mell

100m ffi gyors

40.
41.
42.

SZOMBAT

4X200M
FFI
GYORS**
4X100M
NŐI
GYORS**
4X100M
NŐI
VEGYES**

33.

25.

29.

PÉNTEK

5. NAP

100m ffi
pillangó
100m női
pillangó
4x100m ffi
vegyes
4x100m női
vegyes
800m ffi
gyors*
1500m női
gyors*
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Döntők
1. NAP
KEDD

2. NAP
SZERDA
800m női
9.30
gyors
50m ffi
9.41
gyors A
50m ffi
9.43
gyors B

3. NAP
CSÜTÖRTÖK
400m ffi
9.30
gyors
400m női
9.36
gyors
50m ffi
9.42
pillangó A

4. NAP

5. NAP

PÉNTEK
4x100m mix
9.30
vegyes
400m ffi
9.36
vegyes
400m női
9.43
vegyes

SZOMBAT
1500m női
9.30
gyors
200m ffi
9.48
gyors A
200m ffi
9.52
gyors B

9.45

50m női
gyors A

9.44

50m ffi
pillangó B

9.50

4x100m mix
vegyes eh.

9.56

100m női
pillangó A

9.47

50m női
gyors B

9.46

50m női
pillangó A

9.54

200m ffi
mell A

9.59

100m női
pillangó B

9.49

800m női
gyors eh.

9.48

50m női
pillangó B

9.58

200m ffi
mell B

10.02

1500m női
gyors eh.

9.53
9.56
9.59
10.02
10.05
10.09
10.14
10.18

100m ffi hát
400m ffi gyors
9.50
A
eh.
100m ffi hát
400m női
9.54
B
gyors eh.
100m női
200m ffi
9.58
hát A
vegyes A
100m női
200m ffi
10.02
hát B
vegyes B
50m ffi gyors
200m női
10.06
eh.
vegyes A
50m női
gyors eh.
200m ffi
pillangó A
200m ffi
pillangó B

200m női
vegyes B
50m ffi
10.14
pillangó eh.
50m női
10.18
pillangó eh.
10.10

10.02
10.06
10.10
10.14
10.18

200m női
mell A
200m női
mell B
400m ffi
vegyes eh.
400m női
vegyes eh.
100m ffi
gyors A

100m ffi
gyors B
100m női
10.24
gyors A
100m női
10.27
gyors B
10.21

10.06
10.10
10.12
10.14
10.16

200m ffi
gyors eh.
50m ffi
mell A
50m ffi
mell B
50m női
mell A
50m női
mell B

100m női
pillangó eh.
50m ffi hát
10.22
A
50m ffi hát
10.24
B
10.18

10.22

200m női
pillangó A

10.22

4x200m ffi
gyors

10.30

200m ffi mell
50m női
10.26
eh.
hát A

10.26

200m női
pillangó B

10.32

4x200m női
gyors

10.34

200m női
mell eh.

10.30
10.34
10.38
10.41
10.44
10.47
10.50
10.54
10.58
11.15

100m ffi hát
eh.
100m női hát
eh.
100m ffi
mell A
100m ffi
mell B
100m női
mell A
100m női
mell B
200m ffi
pillangó eh.
200m női
pillangó eh.
1500m ffi
gyors
100m ffi mell
eh.

200m ffi
vegyes eh.
200m női
10.46
vegyes eh.
4x200m ffi
10.50
gyors eh.
4x200m női
10.54
gyors eh.
10.42

10.38
10.42
10.46
10.50
10.54
10.58
11.02
11.08
11.14
11.18

200m ffi hát
A
200m ffi hát
B
200m női
hát A
200m női
hát B
100m ffi
gyors eh.
100m női
gyors eh.
4x100m ffi
gyors A
4x100m női
gyors A
200m ffi hát
eh.
200m női hát
eh.

10.28
10.30
10.34
10.38
10.41
10.44
10.48
10.52
10.56
11.00
11.10

50m női
hát B
50m ffi mell
eh.
50m női
mell eh.
100m ffi
pillangó A
100m ffi
pillangó B
50m ffi hát
eh.
50m női hát
eh.
200m női
gyors B
200m női
gyors B
800m ffi
gyors
100m ffi
pillangó eh.
6

11.19

100m női
mell eh.

11.22

4x100m ffi
gyors eh.

11.14

200m női
gyors eh.

11.23

4x100m mix
gyors

11.26

4x100m női
gyors eh.

11.18

200m ffi
gyors eh.

11.29
11.33

1500m ffi
gyors eh.
4x100m mix
gyors eh.

4x100m
női vegyes
4x100m ffi
11.28
vegyes
800m ffi
11.34
gyors eh.
11.22

11.38
11.42
11.46

12.01

12.06

4x100m női
vegyes eh.
4x100m ffi
vegyes eh.
4X200M
FFI
GYORS**
4X100M
NŐI
GYORS**
4X100M
NŐI
VEGYES**

Megjegyzés:
* = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután úszik!
** = TIME TRIAL
Döntők: „A”: előfutam 1-8. idejét teljesítő versenyzők, „B”: előfutam: 9-16. idejét teljesítő versenyzők

c) Serdülő-Ifjúsági Országos Bajnokság, ORV
SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI Országos Bajnokság, ORV
Ef
9:00

1. NAP

Ef
9:00

2. NAP

Ef
9:00

PÉNTEK

3. NAP

Ef
9:00

4. NAP

9

CSÜTÖRTÖK

VASÁRNAP

1.

50m ffi gyors

11.

400m ffi gyors

19.

400m ffi vegyes

29.

200m ffi gyors

2.

50m női gyors

12.

400m női gyors

20.

400m női
vegyes

30.

200m női gyors

3.

100m ffi hát

13.

50m ffi pillangó

21.

200m ffi mell

31.

50m ffi mell

4.

100m női hát

14.

50m női pillangó

22.

200m női mell

32.

50m női mell

5.

200m ffi pillangó

15.

200m ffi vegyes

23.

100m ffi gyors

33.

50m ffi hát

6.

200m női pillangó

16.

200m női vegyes

24.

100m női gyors

34.

50m női hát

7.

100m ffi mell

17.

4x100m ffi gyors

25.

200m ffi hát

35.

100m ffi pillangó

8.

100m női mell

18.

4x100m női gyors

26.

200m női hát

36.

100m női pillangó

9.

1500m ffi gyors*

27.

37.

4x100m ffi vegyes

10.

800m női gyors*

28.

38.

4x100m női
vegyes

39.

800m ffi gyors*

40.

1500m női gyors*

SZOMBAT

4x200m ffi
gyors
4x200m női
gyors

7

Döntők
CSÜTÖRTÖK
17.00

ORV 1500m ffi
gyors

17.18 1500m ffi gyors
17.36 ORV 50m ffi gyors

PÉNTEK
ORV 4x100m ffi
gyors
ORV 4x100m női
17.06
gyors
ORV 400m ffi
17.12
gyors
17.00

17.00
17.11
17.22

17.38 50m ffi gyors S

17.18 400m ffi gyors S

17.28

17.40 50m ffi gyors I

17.24 400m ffi gyors I

17.34

17.42

ORV 50m női
gyors

17.30

ORV 400m női
gyors

VASÁRNAP

SZOMBAT

17.40

ORV 4x200m
ffi gyors
ORV 4x200m
női gyors
ORV 400m ffi
vegyes
400m ffi
vegyes S
400m ffi
vegyes I
ORV 400m női
vegyes
400m női
vegyes S
400m női
vegyes I
ORV 200m ffi
mell

ORV 4x100m ffi
vegyes
ORV 4x100m női
16.36
vegyes
ORV 1500m női
16.42
gyors
16.30

17.00 1500m női gyors
17.18

17.22 200m ffi gyors S

17.44 50m női gyors S

17.36 400m női gyors S

17.46

17.46 50m női gyors I

17.42 400 m női gyors I

17.52

17.48 1500 m ffi gyors eh.

17.48

17.54 ORV 100 m ffi hát

17.50 50m ffi pillangó S

18.02 200m ffi mell S 17.36

17.57 100m ffi hát S

17.52 50m ffi pillangó I

18.06 200m ffi mell I

18.00 100m ffi hát I

17.54

18.03 ORV 100m női hát

ORV 50m ffi
pillangó

ORV 50m női
pillangó

17.58

ORV 200m női
mell
200m női mell
17.56 50m női pillangó S 18.14
S
18.10

ORV 200m ffi
gyors

17.26 200m ffi gyors I
17.30
17.33

17.39
17.45

ORV 100m női
pillangó
100m női
pillangó S
100m női
pillangó I
1500 m női gyors
eh.
200 m ffi gyors
eh.

17.51 ORV 50m ffi mell

18.06 100m női hát S

17.58 50m női pillangó I

18.18 200m női mell I 17.53 50m ffi mell S

18.09 100m női hát I

18.00 400 m ffi gyors eh

18.22

18.12 50 m ffi gyors eh.

18.06 400 m női gyors eh

18.28

18.18 50 m női gyors eh.

18.12

18.24

ORV 200m ffi
pillangó

ORV 200m ffi
vegyes

18.16 200m ffi vegyes S

18.28 200m ffi pillangó S 18.20 200m ffi vegyes I
18.32 200m ffi pillangó I
ORV 200m női
pillangó
200m női pillangó
18.40
S
18.36

18.24

ORV 200m női
vegyes

18.34
18.37
18.40
18.43

18.28 200m női vegyes S 18.46
18.32 200m női vegyes I

18.49

18.44 200m női pillangó I 18.36 50 m ffi pillangó eh.

18.52

50 m női pillangó
eh.

400 ffi vegyes
eh.
400 női vegyes
eh.
ORV 100m ffi
gyors
100m ffi gyors
S
100m ffi gyors
I
ORV 100m női
gyors
100m női
gyors S
100m női
gyors I
200 m ffi mell
eh.
200 m női mell
eh.
ORV 200m ffi
hát

18.48 100 m ffi hát eh.

18.42

18.54 100 m női hát eh.

18.48 4x200m ffi gyors

19.04

19.00 ORV 100m ffi mell

19.59 4x200m női gyors

19.08 200m ffi hát S

19.03 100m ffi mell S

19.10 200 m ffi vegyes eh. 19.12 200m ffi hát I

200 m női vegyes
eh.
4x100 m ffi gyors
19.09 ORV 100m női mell 19.22
eh.
4x100 m női gyors
19.12 100m női mell S
19.28
eh.
19.06 100m ffi mell I

19.16

18.58

ORV 200m női
hát

17.55 50m ffi mell I
17.57

ORV 50m női
mell

17.59 50m női mell S
18.01 50m női mell I
18.03

100 m női
pillangó eh

18.09 ORV 50m ffi hát
18.11 50m ffi hát S
18.13 50m ffi hát I
18.15 ORV 50m női hát
18.17 50m női hát S
18.19 50m női hát I
18.21 50 m ffi mell eh.
18.27 50 m női mell eh.

ORV 100m ffi
pillangó
100m ffi pillangó
19.20 200m női hát S 18.36
S
100m ffi pillangó
19.24 200m női hát I 18.39
I
19.16

18.33
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100 m ffi gyors
eh.
100 m női gyors
19.34
eh.
4x100m ffi
19.40
gyors
4x100m női
19.46
gyors

19.15 100m női mell I

19.28

19.18 ORV 800 női gyors
19.29 800 női gyors
200 m ffi pillangó
eh.
200 m női pillangó
19.46
eh.
19.40

18.42 50 m ffi hát eh.
18.48 50 m női hát eh.
ORV 200m női
gyors
200m női gyors
18.58
S
18.54

19.52 200 m ffi hát eh. 19.02 200m női gyors I
200 m női hát
eh.
4x200 m ffi
20.04
gyors eh.
4x200 m női
20.10
gyors eh.

19.52 100 m ffi mell eh.

19.58

19.58 100 m női mell eh.

19.06
19.12
19.18
19.24
19.30

100 m ffi pillangó
eh
200 m női gyors
eh.
200 m ffi gyors
eh.
4x100m női
vegyes
4x100m ffi
vegyes

19.36 800 m ffi gyors
4x100 m női
vegyes eh.
4x100 m ffi
19.53
vegyes eh.
19.47

megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután úszik!
Döntők: „ORV döntő”: V4-ek versenye

„S döntő”: Serdülő

„I döntő”: Ifjúsági

Az ORV döntőbe 2 serdülő magyar versenyző kvalifikálhatja magát.

A programot befolyásolhatja a COVID járványügyi szabályozás, a partnerországok részvétele
kapcsán.

d) Regionális Delfin, Cápa, Gyermek Bajnokság
2 napos „A” verzió: (kisebb létszámú régió esetére):
NYUGAT-DUNÁNTÚL, DÉL-DUNÁNTÚL

DELFIN-CÁPA-GYERMEK REGIONÁLIS BAJNOKSÁG
1. NAP délelőtt

1. NAP délután

2. NAP délelőtt

2. NAP délután

1.

200m ffi vegyes

11. 200m ffi hát

19. 400m vegyes ffi*

29. 200m ffi pillangó*

2.

200m női vegyes

12. 200m női hát

20. 400m vegyes női*

30. 200m női pillangó*

3.

100m ffi hát

13. 100m ffi gyors

21. 100m ffi pille

31. 50m ffi gyors

4.

100m női hát

14. 100m női gyors

22. 100m női pille

32. 50m női gyors

5.

400m ffi gyors

15. 100m ffi mell

23. 200m ffi mell

33. 200m ffi gyors

6.

400m női gyors

16.

24. 200m női mell

34. 200m női gyors

7.
8.

4x100m fiú vegyes
cápa
4x100m női vegyes
cápa

100m női mell

17. 4x50m fiú gyors**
18. 4x50m lány gyors**

4x100m fiú gyors
gyermek
4x100m női gyors
26.
gyermek
25.

4x50m fiú
vegyes**
4x50m női
36.
vegyes**
35.
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4x100m fiú vegyes
gyermek
4x100m női vegyes
10.
gyermek

4x100m fiú gyors
cápa
4x100m női gyors
28.
cápa

9.

27.

*al jelölt versenyszámokban csak a Cápa, Gyermek korosztályúak indulhatnak,
**al jelölt versenyszámokban csak a Delfin korosztályúak indulhatnak,
A regionális bajnokságok időfutam lebonyolításúak, a legerősebb futamokkal a végén. A programok
kezdését a régióvezetők jelölik ki a nevezési időszak lejárta után a létszámtól függően.

3 napos „B” verzió: (nagyobb létszámú régió esetére): BUDAPEST I-II., ÉSZAK-MO. és
ÉSZAK-ALFÖLD, DÉL-ALFÖLD, PEST ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚL)

DELFIN-CÁPA-GYERMEK REGIONÁLIS BAJNOKSÁG
1. NAP

2. NAP

PÉNTEK

SZOMBAT

3. NAP
VASÁRNAP

1.

400m ffi gyors

11.

200m ffi gyors

24. 200m női pillangó*

2.

400m női gyors

12.

200m női gyors

25. 200m ffi pillangó*

3.

200m ffi vegyes

13.

100m ffi mell

26. 100m női gyors

4.

200m női vegyes

14.

100m női mell

27. 100m ffi gyors

Szünet

15.

200m ffi hát

28. 200m női mell

5.

50m ffi gyors

16.

200m női hát

29. 200m ffi mell

6.

50m női gyors

7.

4x50m női vegyes**

17. 100m ffi pillangó

30. 100m női hát

8.

4x50m ffi vegyes**

18. 100m női pillangó

31. 100m ffi hát

9.

4x100m női gyors gyermek

19. 400m ffi vegyes*

32. 400m női vegyes*

10.

4x100m ffi vegyes
gyermek

20.

4x50m női gyors**

33. 4x100m ffi gyors gyermek

21.

4x50m ffi gyors**

34. 4x100m női vegyes gyermek

22.

4x100m női vegyes cápa

35. 4x100m ffi vegyes cápa

23.

4x100m ffi gyors cápa

36. 4x100m női gyors cápa

Szünet

Szünet

*al jelölt versenyszámokban csak a Cápa, Gyermek korosztályúak indulhatnak,
**al jelölt versenyszámokban csak a Delfin korosztályúak indulhatnak,
A regionális bajnokságok időfutam lebonyolításúak, a legerősebb futamokkal a végén.
A programok kezdését a régióvezetők jelölik ki a nevezési időszak lejárta után a létszámtól függően.
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8. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:
A helyezéseket a versenybíróság az elért időeredmények alapján dönti el. Amennyiben a
versenyző a Hosszútávúszó Medencés bajnokságon a szintidőn belül nem ér célba, a
versenybíróság megszakítja az úszását és a jegyzőkönyvben szintidőn kívül (OTL) lesz
feltüntetve.
A korábbi évekkel ellentétben a delfin-cápa-gyermek korosztály regionális bajnokságai
időfutamos lebonyolításúak, a serdülő-ifjúsági és a felnőtt országos bajnokság előfutamdöntő lebonyolítási rendszerben történik.

Előfutam:

az adott versenyszámból történő továbbjutás, illetve – kiírás szerint – a
helyezések eldöntése érdekében megrendezett futam.
Külföldi versenyzők részére vonatkozó meghatározások, jelen versenykiírás
13.)h)h2 pontja érvényes.

Időfutam:

a megjelölt versenyszám előfutamában elért időeredmények összesítésével
kialakuló versenyzői sorrend.
Az időfutamos rendszerben megrendezésre kerülő egyéni versenyszámokban a
legjobb nyolc nevezési idővel rendelkező versenyző áll a délutáni programban
rajtkőre (800 m gyorsúszás, 1500 m gyorsúszás). Az időfutamos rendszerben
megrendezésre kerülő váltó versenyszámok az aznapi döntő-program végén
kerülnek megrendezésre.

Döntő:

az előfutam legeredményesebb 8 versenyzőjének/csapatának helyezését
eldöntő futama az A döntő. Az A döntőben, amennyiben külföldi nevezésű
versenyző ér el dobogós helyezést (pl: 2. lesz, akkor a harmadikként célba-ért
versenyző, aki hazai versenyengedéllyel és kék könyvvel rendelkezik) is 2. lesz!
Az egyesületi pontverseny sorrendjébe csak magyar állampolgár, hazai
versenyengedéllyel és kék könyvvel rendelkező versenyző eredménye számít
bele. A külföldi versenyzők helyezésüknek megfelelő díjazásban részesülnek.
(Külföldi versenyzők részére vonatkozó meghatározások, jelen versenykiírás
13.)h)h4 pontban szerepelnek).
Az előfutam 9-16. helyezett versenyzőjének helyezését eldöntő futama a B
döntő. Az egyéni versenyszámok közül 400m vegyes úszás, 400m gyorsúszás,
és a váltók esetén csak A döntőt rendezünk. A 800m és az 1500m gyorsúszás
versenyszámokban a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel
rendelkező versenyző délután úszik.
Az előfutam 17. és 18. helyezett versenyzője a B döntők "automatikus
tartaléka", amely sportolóknak hívás nélkül is rendelkezésre kell állniuk az
esetleges visszalépések miatt, a döntők megkezdéséig.
A “Döntős” versenyszámok 9. és 10. helyezett versenyzője, illetve váltócsapata
a döntők automatikus tartaléka. Előre be nem jelentett hiányzás esetén azonnal
besorolásra kerülnek a hiányzó versenyzők, vagy csapatok helyére, a döntőkre
történő jelentkezéskor korábban kialakult sorrend szerint. Készenléti állapot az
aktuális döntők megkezdéséig.

Szétúszás:

Egy órán belül újra kell úszni az érdekelt versenyzőknek, ha az előfutamokban
elért azonos időeredmények alapján a döntő, vagy a középdöntők utolsó
pályájára egyaránt jogosultságot szereztek, figyelembe véve a versenyszám
döntőjének megrendezési időpontját. Ha valamelyik versenyszámban kettő
vagy több versenyző kerül egyazon időeredménnyel a döntőbe, akkor ilyen
esetben a pályákat sorsolással kell számukra kijelölni.
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9. DÍJAZÁS
Az Országos Bajnokságok egyéni versenyszámainak magyar első, második és harmadik
helyezettjei bajnoki éremdíjazásban részesülnek. A győztesek Magyarország (Felnőtt-,
Ifjúsági-, Serdülő, Hosszútávúszó) Úszóbajnoka címet nyerik el.
A Delfin, a Cápa, valamint a Gyermek korosztályokban évjáratonként hirdetünk regionális
bajnokot. A váltókban korosztályos értékelés alapján hirdetünk bajnokot.
A győztesek, lányoknál: Magyarország Delfin 9-, a Cápa 10-, Cápa 11-, Gyermek 12-,
Gyermek 13-, Regionális Úszóbajnoka, valamint a fiúknál: Delfin 9-, Delfin 10-, a Cápa 11-,
Cápa 12-, Gyermek 13-, Gyermek 14 Regionális Úszóbajnoka címet nyerik el.
Gyermek, Cápa és Delfin bajnokság IV.-VI. helyezettjei oklevél-díjazásban részesülnek.
10. KÖLTSÉGEK
A versenykiírásban található bajnokságok rendezőivel - külön szerződésben foglaltak
alapján jár el a MÚSZ - a rendezési és díjazási költségek egy részének
költségtérítésében. A versenyzők nevezési, szállás, étkezési, utazási, valamint egyéb
költségeit a nevező egyesületek fizetik.
11. NEVEZÉSEK – NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
Nevezési díj: 2.000.- / rajt.
A 2020. évi Országos Bajnokságokra a MÚSZ online nevezési rendszerén keresztül lehet
nevezni.
a) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező
sportszervezet nevében kizárólag egy személy jogosult intézkedésre. Az intézkedésre
jogosult személy, a nevezésre jogosult sportszervezet képviselője, vagy az általa
írásban felhatalmazott nagykorú személy lehet. Amennyiben az intézkedő személy
önhibáján kívül nem tudja a feladatát ellátni, úgy a Versenybíróság titkársága felé
írásban bejelenti az egyesület ügyeiben eljáró illetékes személy nevét.
b) A 2020. évi Országos Bajnokságokra a MÚSZ online nevezési rendszerén keresztül
lehet nevezni. Ezt a rendszert az egyesületek képviselői előzetes regisztráció után
vehetik igénybe. A nevezésre rendelkezésre álló időtartam az 2.) pontban megjelöltek
szerinti. A versenyek rajtlistáját a rendezők 24 órával a verseny kezdete előtt teszik
közzé az Interneten, az általuk megadott saját és az online nevezések honlapján a
www.muszuszoranglista.hu oldalon.
c) Az online nevezésről a MÚSZ külön tájékoztatót készített, az abban foglaltak szerint kell
az egyesületeknek eljárni a nevezések leadásakor. Lényeges, hogy az egyesületek csak
saját versenyzőiket tudják nevezni, és csak az ő elért eredményeiket nézhetik meg. A
benevezett versenyzőkhöz az online nevezési rendszer a nevezési kapu nyitásakor
érvényes legjobb időt rendeli hozzá.
A versenyek helyszínén nevezni már nem lehet, csak a benevezett versenyzők
visszaléptetésére van lehetőség.
d) A 11.) a) pontban meghatározottak szerint eljárásra jogosult személy felelősséggel
tartozik a MÚSZ honlapján olvasható, joghatályos WADA Kódexben foglaltak
betartásáért. Ezen személy ugyancsak felelősséggel tartozik a joghatályos FINA Doping
Control Rules (www.fina.org) és joghatályos FINA dopping lista (lásd: Anti-dopping
tiltólista) a válogatott kerettagként nyilvántartott (a MÚSZ honlap) sportolókra és
nemzetközi osztályú sportolókra vonatkozó vizsgálati kötelmeivel és összes
körülményeivel.
e) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyekre benevezett első osztályú sportolók és
nemzetközi osztályú sportolók, vagy azok gondviselői részére a jelen szabályzat 11) a)
és b) pontjában említett kötelmek ismertetése és oktatása a nevező sportszervezet
felelőssége.
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f) Jelen versenykiírás 11.) d) pontjában meghatározott joghatályos WADA Kódex,
joghatályos FINA Doping Control Rules és joghatályos FINA dopping lista versenyzői
ismeretének hiánya esetén keletkező összes jogkövetkezmény az adott sportszervezet
nevezést benyújtó képviselőjének felelőssége.
g)

A bajnoki versenykiírás versenyeire a www.muszuszoranglista.hu oldalon a
nevezéseknél szereplő idővel lehet nevezni a versenyzőt az 2.) pontban meghatározott
időtartamban. Az itt megjelenő idő a versenyző által a meghatározott időtartamban elért
legjobb elektromos vagy kézi mérésű időeredmény, amely nem feltétlenül egyezik meg a
versenyző ranglistás idejével, ami csak elektromosan mért időeredmény lehet.

h) A bajnokságokon nevezési díjat kell fizetni. A nevező tagsági jogviszonnyal
rendelkezőknek lehetősége van átutalással történő teljesítésre, melyről a banki
igazolást, a verseny első napján a nevező, a versenyrendező titkárságán köteles
bemutatni. A MÚSZ tagjainál tagsági jogviszonnyal rendelkezők, valamint külföldi ország
vagy egyesület által benevezettek részére, a nevezési díj a jelen kiírásban szereplő
versenyeken az egyéni és váltóversenyszámokban egyaránt egységesen
nevezésenként 2.000, - Ft.
A jelen kiírásban meghatározott bármely fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a
benevezett versenyző az adott Bajnokságon nem állhat rajtkőre.
i) A 2020. évi Országos Bajnokságok nevezési feltétele a MÚSZ e-mail címére az év
elején megküldött vagy online rendszerre feltöltött:
i1

A joghatályos Stv. 32.§ (1) pontjában foglaltak szerint a versenyrendszerben csak
az a sportszervezet vehet részt, amely januárban a MÚSZ részére beküldi az
igazolást, hogy nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása, valamint az első
bajnokság kezdetéig az illetékes szerve az Sztv. (a számviteli törvény-R.) szerinti
beszámolóját már elfogadta, illetve a sportvállalkozás az Sztv. Szerinti letétbe
helyezésre vonatkozó és közzétételi kötelezettségének eleget tett és e tényeket
igazolja”. Az igazolás a benyújtását követően az egész bajnoki szezon további
időszakára érvényes.

Megjegyzés: A MOB az egyes sportszövetségeknél szúrópróba szerűen ellenőrizheti az
indulási (nevezési) feltételek folyamatos meglétét, illetve az azt igazoló
dokumentumokat.
i2 A benevezett versenyző részére szabályosan kitöltött „Bejelentés kötelezett
Gyógyszerhasználati nyilatkozat”-ot, (2. sz. melléklet) amennyiben a felkészülése
folyamán a versenyt megelőző 14 napon belül bejelentési kötelezett gyógyszert
szedett.
i3 Az aktuális évi MÚSZ tagdíj befizetéséről szóló igazolást. Tagdíj tartozás esetén az
egyesület a bajnokságról automatikusan kizárja magát.
Az előbbiekben felsorolt dokumentumok valamelyikének hiánya esetén, a Stv.
Alapján, a MÚSZ nem jogosult az előnevezés elfogadására.
j)

A törzsadat a versenyzők 2019. január 01-től a jelen versenykiírásban megadott
időpontokig, 50 m-es uszodában elért legjobb versenyeredményét (kézi és az
önműködő időmérő berendezés adatait együttesen) tartalmazza. A törzsadat csak
azon hazai versenyek időeredményeit tartalmazhatja, melyeket a MÚSZ engedélyezett,
és a verseny jegyzőkönyve a verseny egyéb dokumentumaival együtt a versenyt
követő napon éjfélig a musz@musz.hu és az uszasrendszer@muszuszoranglista.hu email címekre beérkezett. Ezen kívül az abban szereplő eredményeket a MÚSZ a
szabályokkal egyezőnek találta, feldolgozta (ennek tényét az Engedélyezett versenyek
megfelelő sorában látható bejegyzés is tanúsítja), és azokat a honlapján szereplő
ranglistákon közzétette.

k)

Külföldi versenyen elért idővel akkor lehet nevezni, ha a hazai versenyző rendelkezett
a MÚSZ külföldi versenyzési engedélyével és a verseny hivatalos jegyzőkönyve
(jelölve benne a magyar versenyzők eredményeit) a MÚSZ-hoz e-mail-en, digitális
formátumban beérkezett és feldolgozásra került és azokat a honlapján szereplő
ranglistákon közzétette.
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l) Nevezési előírások
l1 Jelen versenykiírás alapján megrendezett versenyekre kötelező az előírt határidőre az
online rendszeren a nevezést leadni. A versenyeken helyszíni nevezés nincs.
l2 Az adott bajnokság nevezési határideje lejártát követően a verseny első napjáig,
illetve a verseny teljes időtartama alatt a visszaléptetéseket írásban kell benyújtani a
versenybíróságnak.
l3 Az előnevezett versenyző(k) nevezési díját készpénzzel az adott bajnokság első
versenynapján az előfutamok megkezdése előtt egy órával kell a versenybíróság
titkárságán befizetni. Lehetőség van a nevezések átutalással történő kiegyenlítésére
is, ebben az esetben a rendezőtől előzetesen kell a számlát megkérni és a verseny
első napja előtt egy órával a helyszínen be kell mutatni a banki visszaigazolást a
befizetésről.
m) A váltószámokban egyesületenként csak egy csapat indítható. A Delfin-, a Cápa- és
Gyermek- bajnokságokon a váltók korosztályos összeállításban nevezendők. A váltók
esetében az előnevezésen túl nevezni úgy kell, hogy a váltó azon tagjának/tagjainak/
aki(k) nem rendelkezik/nek törzsadatban lévő idővel, a nevezésben eljáró személy
által tervezett időt meg kell adni az aznapi előfutamok, vagy időfutamok előtt 1 órával.
Azt a váltót, melynek nevezése hiányos, ki kell zárni a bajnoki versenyből!
A szövetségi kapitány indokolt esetben jogosult egyéni és váltószámokban a magyar
válogatott tagjai közül versenyzőt/ket benevezni. Minden olyan esetekben, amikor a
nevezési feltételek részben, vagy egészében nem teljesülnek, szövetségi engedélyt
kell kérni. A rajtengedély kiadásához szövetségi kapitányi véleményezés szükséges.
Az engedély kérelmet a musz@musz.hu címre kell küldeni. Az ettől eltérő címre
küldött engedélyezési kérelem nem érvényes.
n) A Bajnokságokon a versenyzők, mind az egyéni, mind a váltószámokban kötelesek a
személyazonosításra alkalmas okmányt sportegyesületi tagsági könyvüket (kékkönyv) önmaguk igazolása és a versenybírósági ellenőrzés céljából maguknál tartani.
n1 A versenyek első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt, aki nem az
első napon úszik először, azok az első versenyszámukat megelőző versenykezdet
előtt 1 órával, a csapatvezető köteles bemutatni a benevezett versenyzők
igazolására szolgáló érvényes kék könyvet a versenybíróságnak – ellenőrzés
végett. Azoknak a versenyzőknek a dokumentumait is be kell mutatnia, akik egyéni
számban nem, csak a váltóban fognak elindulni. Az előnevezésben a versenyzők
mellett edzőjük, felkészítőjük nevét is szerepeltetni kell.
n2 Versenyengedélyek ellenőrzése: a nevezési kapu bezárását követően a NYAB
ellenőrzi a benevezett versenyzők versenyengedélyét a SIR rendszerben.
Amennyiben valaki nem rendelkezik azzal, az egyesületet felszólítja az engedély
hivatalos megigénylésére. Amennyiben az egyesület ezt elmulasztja, a versenyző
nevezése törlődik, a bajnokságon nem állhat rajthoz.

12. RUHÁZAT, FELSZERELÉS:
Szövetség által rendezett bajnokságokon rajthoz álló versenyzők a versenyek és az
eredményhirdetések során a sportszergyártó cég neve mellett az adott egyesület
jóváhagyásával a szponzorok neve, emblémája, hirdetése helyet kaphat, tiszteletben tartva a
Magyar Úszó Szövetség megállapodásaiban vállalt kötelezettségeket, az általánosan
elfogadott reklámetikát, szabályokat. Az egyesületek kötelesek az adott bajnokság
nevezésével egyidejűleg az általuk jóváhagyott a sportolók szerelésein helyet kapó hirdetők
nevét és logóját benyújtani. Amennyiben a MÚSZ a verseny kezdetét megelőző 24 órával nem
emel kifogást, akkor a benyújtott lista jóváhagyottnak minősül.
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A versenyeken valamennyi versenyző, korosztálytól függetlenül használhatja a
mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített anyagú és fajtájú úszónadrágokat és
úszódresszeket. A Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokságon a wetsuit
(neoprénruha) viselése nem engedélyezett.
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az egyéb információkat és a COVID-2019 miatti változtatásokat az országos,
régiós és a hosszútávúszó medencés bajnokságok nevezési határideje után
kiküldött csapatvezetői tájékoztató tartalmazza.
a) Számítástechnikai feltételek: A jelen Versenykiírásban szereplő bajnokságokon a
rendezők a MÚSZ versenylebonyolító programját kötelesek használni. Mivel az
összes rendező köteles a MÚSZ törzsadatait használni, ezért nincs szükség a
nevezéseknél időeredmény megadására. A verseny után 6 órán belül a „mentes.dat”
és a „musz-exp.dat” állományokat, valamint a verseny hivatalos és teljes (a verseny
fedőlapját, a statisztikai táblázatot és a versenybíróság összetételét is tartalmazó)
jegyzőkönyvét meg kell küldeni a MÚSZ részére és fel kell tölteni a
www.muszuszoranglista.hu megadott oldalára az Engedélyezett versenyek megfelelő
sorába.
b) Óvások: Óvást a csapatvezető a versenyszám leúszása után 30 percen belül írásban
nyújthat be a versenybíróság titkárához 5.000, - Ft óvási díj egyidejű befizetésével.
Az óvást a benyújtónak aláírásával kell hitelesítenie. Az óvást a versenybíróság a
FINA szabályaival egyezően elbírálja, és azt írásban közli az érdekeltekkel. Az ily
módon hozott döntést az érdekelteknek végre kell hajtani. A versenybíróság döntése
ellen 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést a Szövetség Elnökéhez kell írásban benyújtani, 8.000, - Ft fellebbezési
díj egyidejű befizetésével. A Szövetség Elnöksége a benyújtott fellebbezést a soron
következő ülésén tárgyalja és döntéséről írásban értesíti az érdekelteket.
c) Visszalépések: A nevezési kapu zárását követően visszalépésre van lehetőség,
írásban a verseny csapatvezetői tájékoztatójában megjelölt titkársági email címen
lehetséges az első versenynapot megelőző nap 10 óráig. A verseny előzetes
rajtlistája ezen a napon 12 órától nem változik. A végleges napi rajtlista (pl.
egészségügyi visszalépés, váltó összeállítás miatt) az adott versenynapon az
előfutamok kezdete előtt 1 órával zárul le.
Előfutamok: a visszalépés díjmentesen megtehető, bejelentés nem szükséges
Döntők: Visszalépés a délutáni döntőkből a versenyszám befejezését követően
legkésőbb 30 percig lehetséges. A visszalépést a csapatvezető köteles a
versenybíróság titkárának írásban bejelenteni az erre vonatkozó nyomtatványon.
Szóbeli, telefonon keresztül történt bejelentéseket versenybíróság nem fogadja el.
Költsége: Térítésmentes
Az a versenyző, akit egyesülete előzetesen nem léptetett vissza és az adott
versenyszám döntőjének rajtjánál nem jelenik meg, a benevező egyesület ebben az
esetben köteles 10.000,- Ft büntetést kifizetni. Az egyesület mentesül a büntetés
megfizetési kötelezettségétől, ha a versenyorvos igazolja, hogy a versenyző
betegség vagy sérülés miatt nem állt rajthoz, de a versenyző ebben az esetben
nem indulhat aznap más egyéni és váltószámban.
A visszalépési határidőt követően bejelentett visszalépés és rajthoz nem állás, illetve
az első két tartalékversenyzőknek a sorozatos visszalépések utáni rajthoz nem állása
esetén szintén a fenti büntetést kell fizetniük. (4. sz. melléklet – Visszalépési
nyilatkozat egészségügyi okok miatt). A versenybíróság titkára besorolja a délelőtti
előfutamokból a következő legjobb eredményt elért versenyzőt vagy váltót.
d) Hiányos futamok: Azt a versenyszámot, amelyben az indulók száma nem éri el a
négy főt, nem rendezzük meg. Ez a rendelkezés a döntőkre is vonatkozik. Abban a
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döntős versenyszámban, amelyikben az indulók száma 8, vagy kevesebb, de négynél
több, délelőtti előfutamot nem rendezünk.
e) Futambeosztás: A versenybíróság a versenyzőket a nevezési kapu nyitásakor
nyilvántartott legjobb versenyeredmények alapján úgy osztja be a bajnokságokon,
hogy a legjobb nevezési idővel rendelkező versenyzők az utolsó 3 előfutamba
kerüljenek. Ezen belül a legjobb idővel rendelkező versenyző indul az utolsó futam 4es pályáján, az őt követő az előző futam 4-es pályán, és így tovább. A Delfin
Bajnokság időfutamaiban a legjobb 8 nevezett induló az utolsó futamba kerül
besorolásra.
Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokságon a versenybíróság a versenyzőket
a nevezésnél leadott legjobb nevezési idők, valamint a nevezések számának
figyelembevételével úgy osztja be, hogy egy pályán akár két versenyző is rajthoz
állhat!
f) Jegyzőkönyv: A bajnokságokon a jegyzőkönyvben a bajnok neve mellett szerepeltetni
kell az edző, illetve edzők nevét. A bajnokságokon a jegyzőkönyvben a korosztályos
bajnokságnak megfelelő aktuális csúcsot kell szerepeltetni. A jegyzőkönyvben
szerepelnie kell a verseny körülményeit leíró fedőlapnak, a statisztikának és a
versenybíróság összetételének is.
g) Pontszámítás: A Szövetség által jóváhagyott pontszámítási módszert kell alkalmazni,
ami az egyesületek közti hazai eredmények alapján készített rangsor
megállapításához használható:
Helyezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Egyéni/váltó pont: 25

18

13

9

6

4

2

1

A korosztályokat úszás szakágban az alábbi szorzóval kell figyelembe venni:
Felnőtt (50m/25 m):5-szörös
Ifjúsági:
4-szeres
Serdülő:
3-szoros
Gyermek:
2-szeres
Cápa:
1-szeres
Delfin:
1-szeres
A korosztályokat nyíltvízi szakágban az alábbi szorzóval kell figyelembe venni:
Felnőtt:
U 18-19:
U 16-17:
U 14-15:
U 12-13:
U 10-11:

5-szörös
4-szeres
3-szoros
2-szeres
1-szeres
1-szeres

h) Külföldi versenyzők, külföldi sportállampolgárságú versenyzők:
h1

Külföldi ország vagy egyesület színeiben, a nyílt (open) bajnokságokra
benevezett versenyzőknek rendelkezniük kell a képviselt ország nemzeti
szövetségének engedélyével.

h2

A nevezési díj a versenykiírásban szereplő valamennyi bajnokságon az egyéni
számokban egységesen 2.000, - Ft.
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h3

A nyílt (open) bajnokságokon a döntőkben férfi és női 100 és 200 méter
gyorson az “A” döntőben csak magyar állampolgár/magyar sportállampolgár
versenyző indulhat.

h4

Külföldi állampolgár vagy külföldi sportállampolgárságú versenyző által elért
eredményeket (akár külföldi ország vagy egyesület színeiben, akár MÚSZ tag
egyesület színeiben érte el) sem a pontversenyben, sem a sportolói, sem a
sportszervezeti juttatásoknál nem vesszük figyelembe.

h5

A váltóknál, ha a versenyző külföldi állampolgár vagy nem magyar
sportállampolgár (akár csak délelőtt, akár csak délután is) úszik, az eredmény
nem számít bele a pontversenybe.

h6

Külföldi versenyzőknek is igazolnia kell, hogy hol érte el a nevezési időt.

Megjegyzés: A Bajnokságokon a Magyar Úszó Szövetség joghatályos
versenyszabályai érvényesek, az ott nem szabályozott kérdésekben a FINA
szabályai az irányadók.

A 2020. évi Országos Bajnokságok versenykiírását a MÚSZ Elnöksége a MÚSZ – …../2020. ()
számú határozatával jóváhagyta, mely módosításának jogát, szakmai indokolással és a
szövetségi kapitány jóváhagyásával, fenntartjuk.
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1.sz. melléklet

Férfi Szintidők

Versenyszámok

Felnőtt

Ifi

Serdülő.

50 m gyors

27.00

28.50

29.50

100 m gyors

58.00

1:01.00

1:04.00

200 m gyors

2:04.00

2:08.00

2:13.00

400 m gyors

4:22.00

4:29.00

4:38.00

800 m gyors

9:05.00

9:20.00

9:35.00

1500 m gyors

17:30.00 18:00.00 18:35.00

50 m pille

29.00

30.50

31.50

100 m pille

1:04.00

1:06.00

1:08.00

200 m pille

2:16.00

2:22.00

2:28.00

50 m hát

32.00

33.00

34.00

100 m hát

1:08.00

1:10.00

1:12.00

200 m hát

2:23.00

2:27.00

2:31.00

50 m mell

35.00

36.00

37.00

100 m mell

1:15.00

1:17.00

1:20.00

200 m mell

2:40.00

2:45.00

2:50.00

100m vegyes

X

X

X

200 m vegyes

2:30.00

2:27.00

2:31.00

400 m vegyes

5:05.00

5:08.00

5:15.00
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Női Szintidők

Versenyszámok
Felnőtt

Ifi

Serdülő

50 m gyors

30.00

30.50

31.00

100 m gyors

1:04.00

1:05.00

1:07.00

200 m gyors

2:18.00

2:22.00

2:24.00

400 m gyors

4:52.00

4:56,00

5:00.00

800 m gyors

10:03.00

10:18.00

10:30.00

1500 m gyors

19:20.00

19:45.00

20:20.00

50 m pille

32.00

32.50

33.50

100 m pille

1:10.00

1:12.00

1:14.00

200 m pille

2:30.00

2:36.00

2:43.00

50 m hát

35.00

36.00

37.00

100 m hát

1:15.00

1:16.00

1:17.00

200 m hát

2:34.00

2:38.00

2:42.00

50 m mell

39.00

40.00

41.00

100 m mell

1:24.00

1:26.00

1:28.00

200 m mell

2:57.00

3:01.00

3:06.00

100m vegyes

X

X

X

200 m vegyes

2:35,00

2:37.00

2:42.00

400 m vegyes

5:20.00

5:30.00

5:40.00
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2. sz. melléklet

Magyar Úszó Szövetség
1007 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2.

Versenyzői nyilatkozat a bejelentés kötelezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények
használatáról
A versenyző neve: ____________________________________________________________
Születési idő: _______________________

Igazolási száma:________________________

Lakcíme:
________________________________________________________________________
A gyógyszer alkalmazás módja:

____________ inhalálás
____________ szájon át
____________ izomba adva
____________ intravénásan
____________ ízületbe adva
____________ bőr alá adva
____________ helyileg
____________ egyéb

A gyógyszer megnevezése és adagja:
_________________________________________________
Alkalmazási gyakorisága: Napi:______ Heti: ______ Havi: _____ Esetenkénti:
________________
Az alkalmazás kezdete:
____________________________________________________________
Az alkalmazás utolsó időpontja:
______________________________________________________
Kezelési diagnózisa (indikáció):
______________________________________________________
Kezelőorvos neve: _____________________
Aláírása:
________________________________
Csapatorvos neve: _____________________
Aláírása:
________________________________
Sportoló aláírása: ______________________
Edző aláírása:
_____________________________
Kiskorú versenyzőnél szülő, gondviselő, ügygondnok aláírása:
_____________________________
Dátum:___________________________________
Megjegyzés:
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1) Jelen nyilatkozatot a FINA szabályaival egyezően a Magyar Anti-dopping csoport
szakértőjével egyetértésben köteles a MÚSZ használni.
2) Nagykorú versenyző önálló felelősséggel tölti ki és adja le a nyilatkozatot.
3) Nem nagykorú versenyző csak szülője, vagy gondviselője és edzője együttes aláírásával
adhatja le a nyilatkozatot.
4) Kérjük, hogy ezt az űrlapot magyar nyelven olvashatóan nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
Minden egyes alkalmazott szernél külön lapot kell használni!
5) Valamely szer szedéséről történt nyilatkozat nem jelenti a FINA és a MÚSZ részéről a
használat jóváhagyását!
6) A kezeléssel kapcsolatos igazolásokat kérjük mellékelni.
7) A válogatott keretek versenyzői részére a nyilatkozat kitöltése kötelező, amit az aktuális OB
nevezéssel együtt kell a MÚSZ címére eljuttatni.
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Visszalépési nyilatkozat

3.sz. melléklet

(Kérem olvashatóan kitölteni!)
Egyesületi vezető/edző nyilatkozom, hogy a/az
………………….……………………………....…….…………………………...
(egyesület neve)
versenyzője,

………………………………………..……

visszalép

az

……………………………. Bajnokság
(versenyző neve)

(bajnokság

neve)
…………………………………………………..…….. versenyszám döntőjétől.
(versenyszám)

………………………………………………….
………………………………………………….
(aláírás)
edző/egyesületi vezető

(nyomtatott név)
edző/egyesületi vezető

A MÚSZ 2020. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek
kiírásának 12/C pontjának alapján, mely szerint „Visszalépés a délutáni döntőkből az
előfutamok utolsó versenyszámának befejezését követően legkésőbb 30 percig díjmentesen
lehetséges”.

A

visszalépési

szándék

hatálybalépésének

érdekében

írásban

kell

a

versenytitkárságnak ezt jelezni.

2020. …………………………………….
………………………………………………….
dátum

versenytitkárság - aláírás
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Visszalépési nyilatkozat egészségügyi okok miatt

4.sz. melléklet

(Kérem olvashatóan kitölteni!)
Egyesületi vezető/edző nyilatkozom, hogy a/az
..……………..…….………………………………………….…..………..…
(egyesület neve)
egyesület versenyzője, …………………………..…………………….....………… eü. okok
miatt visszalép az
(versenyző neve)
………………………………..
versenyszám
(bajnokság neve)

Bajnokság ………………….………………………………..…
(versenyszám)

döntőjétől.
Dátum:……………….………

………………………………………………
………………………………………………….
(aláírás)
edző/egyesületi vezető

(nyomtatott név)
edző/egyesületi vezető

A versenyző egészségi állapota nem engedi meg, hogy a mai napon versenyezzen.
Dátum: ………………. ………

………………………………………………….
ügyeletes orvos - aláírás
A MÚSZ 2020. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek
kiírásának 12/C pontjának alapján, mely szerint „Visszalépés a délutáni döntőkből az
előfutamok utolsó versenyszámának befejezését követően legkésőbb 30 percig díjmentesen
lehetséges”. A visszalépési szándék hatálybalépésének érdekében írásban kell a
versenytitkárságnak ezt jelezni. Az egyesület mentesül a büntetés megfizetési kötelezettségétől,
ha a versenyorvos igazolja, hogy a versenyző betegség vagy sérülés miatt nem állt rajthoz, de a
versenyző ebben az esetben sem indulhat más egyéni és váltószámban a fent megadott
időintervallum lejárta előtt.
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