
Hód-Fürdő Szintfelmérő Úszóverseny-Hódmezővásárhely, 2020. október 17-18. 
 

A verseny rendezője: Hód-Fürdő Kft.  
 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása hazai úszóegyesületek versenyzői számára.  

 

A verseny ideje: 2020. október 17. szombat 13.30 óra, bemelegítés 12-13.15-ig 

 2020. október 18. vasárnap 9-12.15-ig, bemelegítés 7.45-8.45-ig 

 2020. október 18. vasárnap 14 óra, bemelegítés 12.45-13.45ig 

 
   A verseny helye:   Török Sándor Strandfürdő Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 10 pályás  

 versenymedence vízhőfok: 27 °C. Cím: Hódmezővásárhely, Ady E.u.1. 

 

Az időmérés módja: OMEGA elektromos időmérő berendezéssel 

 

A versenybíróság elnöke: Csókay Miklós  

 

Résztvevők, nevezés: Hazai egyesületek által a nevezési határidőig benevezett 

versenyzők. A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes versenyzési és 

sportorvosi engedéllyel, sportolói azonosító kártyával (plasztik), 

sportegyesületi tagsági könyvvel (kék könyv). Valamint az 1985. január 1. 

után születetteknek sikeres szakmai alapkövetelmény vizsgával. Nevezés a 

hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MUSZ úszás 

rendszeren keresztül a www.muszuszoranglista.hu weboldalon. Amennyiben 

a folyamatosan beérkező nevezések száma eléri a Covid szabályozás miatt 

a verseny befogadóképességének határát, akkor a nevezés idő előtt 

lezárásra kerül! A nem elfogadott nevezésekről e-mailben jelzünk. 
 

Nevezési időszak: 2020. október 7-14. éjfélig. A nevezések csak a megadott időintervallum alatt 

törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés, lemondás (kivéve orvosi 

igazolással) és módosítás nem lehetséges! A rajtlista 2020. október 15-től 

a oldalról letölthető! Információ: tomiks@tomiks.hu 

 

Nevezési díj: 1200 Ft/ rajt, melyet a verseny kezdete előtt kérünk a versenyirodában     

befizetni, vagy átutalással az Erste Bank 11600006-00000000-32127025     

számlára megküldeni. 

 

A helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján, a megadott évjáratok és 

korcsoportok szerint. Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az 

utolsó futam a legerősebb. 

 

Díjazás: A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek 

éremdíjazásban részesülnek. A jegyzőkönyv a Hód Úszó SE honlapjáról 

letölthető. 

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

részvételi költségeket a csapatok fedezik. 

 
Egyebek: A versenyen az egy rajt szabály érvényes. A kiírásban nem érintett egyéb 

kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak. 

 
Katasztrófavédelmi előírások: Az uszodában található VÉSZKIJÁRATOKAT, menekülési útvonalakat 

SZIGORÚAN TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, menekülési 
útvonal esetében biztosítani kell a szabad, akadálymentes közlekedést, 
megközelítést. 

http://www.muszuszoranglista.hu/


Versenyszámok 
 

2020. 10.17. (szombat) 13.30 óra 

 
1. 400 m fiú vegyes        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

2 400 m lány vegyes        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

3. 100 m fiú hát        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

4. 100 m lány hát        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

5.  50 m fiú gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

6.  50 m lány gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

7. 100 m fiú mell        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

8. 100 m lány  mell        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

9.     1500 m fiú gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb (max. 3 futam) 

10.     800 m lány gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb (max. 3 futam) 

 

 2020. 10.18. (vasárnap) 9.00 óra 

 

11.     200 m fiú vegyes       2011, 2010-ben születettek 

12.     200 m lány  vegyes 2011, 2010-ben születettek 

13.       50 m fiú gyors 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

14.       50 m lány gyors 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

15.       50 m fiú mell 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

16.       50 m lány mell 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

17.     100 m fiú pillangó       2011, 2010-ben születettek 

18.     100 m lány pillangó 2011, 2010-ben születettek 

19.     100 m fiú  hát 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

20.     100 m lány    hát 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

21.     100 m fiú mell 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

22.     100 m lány  mell 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

23.     200 m fiú gyors 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

24.     200 m lány gyors 2012 és fiatalabb, 2011, 2010-ben születettek 

 

 

2020. 10. 18. (vasárnap) 14.00 óra 

 

25.  400 m fiú gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

26. 400 m lány gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

27. 200 m fiú mell        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

28.  200 m lány mell        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

29. 200 m fiú hát        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

30. 200 m lány hát        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

31. 100 m fiú pillangó        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

32. 100 m lány pillangó        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

33. 100 m fiú  gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

34. 100 m lány gyors        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

35. 200 m fiú vegyes        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 

36. 200 m lány vegyes        2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003 és idősebb 



Kedves nevező egyesületek, versenyzők, edzők, szülők! 

 

- A Hód-Fürdő Kft. a legutóbb Hódmezővásárhelyen megrendezett 12. Hód Faktor-Aréna Kupa tapasztalatai 

alapján versenyzési lehetőséget biztosít a hazai egyesületek és versenyzőik számára.  

A járványügyi helyzet miatt azonban fokozott szabályozásra van szükség, melyhez kérjük az edzők hatékony 

együttműködését! 

 

- A versenyt korosztályok szerint 3 egységre osztottuk. A nevezett versenyzők, edzőik és a lebonyolításban 

működő versenybírók számát egységenként 500 főben maximalizáljuk.  

 

- A verseny zártkörű tehát a fedett uszodában a versenyzőkön, az edzőkön, a versenybírókon kívül senki nem 

tartózkodhat. A szülők és kísérők a Strandfürdőben, valamint a földszinti büfében tartózkodhatnak. 

 

- A verseny 7.30-kor beléptetéssel kezdődik, ahol testhőmérésre kerül sor. Csak teljesen egészséges versenyző és 

edző léphet az uszoda területére!  

 

- A fedett létesítményben szájmaszk és az elhelyezett fertőtlenítők használata kötelező!  

 

- A versenyre való belépéshez közzétett egészségügyi nyilatkozatot kérjük kitöltve és aláírva (kiskorú esetén 

szülői aláírással ellátva) a parkoló felőli bejáratnál leadni. Csak érvényes versenyzési engedéllyel és 

egészségügyi nyilatkozattal rendelkező versenyző állhat rajtkőre! 

 

- A nevezések beérkezését követően a tervezhetőség kedvéért időrendet alakítunk ki, amelyben egyértelmű lesz, 

hogy meddig tart a délelőtti, és mikor kezdődik a délutáni program. A vasárnap délutáni program előtt az idősebb 

korosztálynak minimum egy óra bemelegítési lehetőséget biztosítunk. 

 

- A verseny ideje alatt a nagyobb csoportok kialakulásának elkerülése érdekében az érmek átadására a 

versenyszámok alatt kerítünk sort, és időrendet készítünk a nevezési díjak befizetéséhez is. 

 

A járványhelyzet alakulása befolyásolhatja a verseny megrendezését. Bármilyen változás esetén minden nevező klubot 

azonnal értesítünk! 

 

Jó versenyzést kívánunk! 

 

 

 

 

      Hód-Fürdő Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pre triage kérdőív 

/egészségügyi nyilatkozat/ 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………… 

Egyesület neve: ………………………………………………………………………………….. 

1. Volt-e az elmúlt hónapban 38°C fölötti lázzal járó légúti megbetegedése?  Igen/Nem 

2. Járt-e az elmúlt 2 hétben külföldön?       Igen/Nem 

3. Volt-e szoros kapcsolatban igazolt koronavírus fertőzött beteggel?   Igen/Nem 

4. Feküdt-e az elmúlt egy hónapban kórházban?      Igen/Nem 

5.Volt-e SARS CoV-2 koronavírus PCR vizsgálata?      Igen/Nem 

 - Ha igen, mikor, milyen eredménnyel? ……………………………………………………………. 

 

Dátum: 

 

 

…………………………………………   ………………………………………………. 

           aláírás         aláírás/kiskorú esetén törvényes képviselő 

 

A versenyen való részvétel feltétele, a nyilatkozat pontos kitöltése, aláírása és időben történő leadása!                 

 

 

 

 


