
CXXIII. FELNŐTT ÚSZÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

BUDAPEST, DUNA ARÉNA, 2021.03.23-27 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

 

Az elsőkörben kiküldött csapatvezetői tájékoztatóban leírtakhoz hasonlóan, a fennálló COVID 

helyzet miatt újból összefoglaltuk és bizonyos esetekben pontosítottuk a legfontosabb 

információkat az országos bajnokság lebonyolításával és a versenyen való részvétellel 

kapcsolatban! KÉRJÜK, MINDENKI FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG! 

 

Kezdési időpontok 

A 2021-es olimpiai felkészülés jegyében és az Edző Bizottság döntése értelmében a felnőtt országos 

bajnokság előfutamai és döntői az alábbi időpontban kerülnek megrendezésre: 

- Előfutamok: délutánonként 17:00 órától (a délutáni előfutamokat a MÚSZ YouTube 

csatornáján lehet majd élőben követni) 

- Döntők: délelőtt 09:30 órától (A délelőtti döntőket mindennap az m4 sport élőben közvetíti) 

- Bemelegítés: a délelőtti döntők előtt 8:00 órától, a délutáni előfutamok előtt 15:00 órától lehet 

majd bemelegíteni, kizárólag a versenymedencében. A belemelegítő medencét csak az 

előfutamok és a döntők alatt lehet használni levezetésre, későbbi bemelegítésre! 

- A műugró medence használata TILOS! 
 

Jelenleg az alábbi feltételekkel tudjuk biztonságosan vállalni a verseny megrendezését: 

1. a nevezések beérkezését követően a létszám függvényében az egyes versenyszámokban 

megrendezhető futamok száma korlátozásra került úgy, hogy a versenyzők és közreműködők 

összlétszáma semmiképp se haladhassa meg az 500 főt. A leggyengébb futamokat töröltük. 

2. a felversenyzés lehetőségét meghagyjuk, tehát a szintet úszott, fiatalabb versenyzők továbbra is 

nevezhetők a felnőtt bajnokságra 

3. az edzők, szakemberek létszámát az alábbiakban korlátozzuk, ezt kérjük minden 

körülmények között betartani: 

 

a. 0-5 versenyzőig maximum 1 fő 

b. 6-10 versenyzőig maximum 2 fő 

c. 10 versenyző fölött maximum 4 fő 

 

4. a MÚSZ a válogatott versenyzők részére biztosít masszőröket – a keretorvosok és a masszőrök 

a bemelegítő medence déli oldalán lesznek elhelyezve 

5. a verseny zártkapus, szülő/kísérő nem léphet be a létesítménybe 

6. a létszámkorlátozás miatt külföldi csapatok nevezését nem áll módunkban elfogadni 

7. a csapatok csak a számukra előre kijelölt helyen tartózkodhatnak a lelátón, a maszkviselés és 

távolságtartás szabályait szigorúan betartva. A maszkviselés a létesítmény egész területén 

mindenhol, mindenkinek kötelező, kivétel azon sportolók esetében, akik a bemelegítés, a 

verseny, vagy a levezetés során a vízben tartózkodnak. (így a medencetérben a szárazföldi 

bemelegítés során, a call room, a lelátó, az öltöző, valamint minden közös használatú 

helyiségben is kötelező a maszk használat!) 

8. a média képviselői a versenyre csak a MÚSZ által előre jóváhagyott lista alapján léphetnek be 

és kizárólag a médiának fenntartott területeken tartózkodhatnak  

9. A bajnokság ideje alatt az uszodatérben és a lelátón is a szervezők munkájában COVID 

marschallok fognak közreműködni, segítve és ellenőrizve a szabályok betartását mindenki 

védelmében. A Szabályszegők a létesítményt el kell hagyják!!! 
10. eredményhirdetés nem lesz; az érmeket a csapatvezető feladata lesz átvenni minden nap, a döntőket 

követően. Ennek megfelelően a bajnokság időrendje az alábbiak szerint alakul:   

 

 

 

 



 

 

 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 

ELŐFUTAMOK 

17:00 Kedd 17:00 Szerda 17:00 Csütörtök 17:00 Péntek Szombat 

1. 50m ffi gyors 12. 400m ffi gyors 20. 
4x100m mix 
vegyes 31. 200m ffi gyors   

2. 50m női gyors 13. 400m női gyors 21. 400m ffi vegyes 32. 200m női gyors   

3. 100m ffi hát 14. 50m ffi pillangó 22. 400m női vegyes 33. 50m ffi mell   

4. 100m női hát 15. 50m női pillangó 23. 200m ffi mell 34. 50m női mell   

5. 200m ffi pillangó 16. 200m ffi vegyes 24. 200m női mell 35. 50m ffi hát   

6. 200m női pillangó 17. 200m női vegyes 25. 100m ffi gyors 36. 50m női hát   

7. 100m ffi mell 18. 4x200m ffi gyors 26. 100m női gyors 37. 100m ffi pillangó   

8. 100m női mell 19. 4x200m női gyors 27. 200m ffi hát 38. 100m női pillangó   

9. 4x100m mix gyors     28. 200m női hát 39. 4x100m ffi vegyes   

10. 800m női gyors*     29. 4x100m ffi gyors 40. 4x100m női vegyes   

11. 1500m ffi gyors*     30. 4x100m női gyors 41. 800m ffi gyors*   

            42. 1500m női gyors*   

DÖNTŐK  
Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

  9:30 800m női gyors 9:30 400m ffi gyors  9:30 4x100m mix vegyes 9:30 1500m női gyors 

  9:41 50m ffi gyors A 9:37 400m női gyors 9:37 400m ffi vegyes 9:48 200m ffi gyors A 

  9:44 50m ffi gyors B 9:44 50m ffi pillangó A 9:44 400m női vegyes 9:53 200m ffi gyors B 

  9:47 50m női gyors A 9:47 50m ffi pillangó B 9:51 200m ffi mell A 9:58 100m női pillangó A 

  9:50 50m női gyors B 9:50 50m női pillangó A 9:56 200m ffi mell B 10:02 100m női pillangó B 

  9:53 100m ffi hát A 9:53 50m női pillangó B 10:01 200m női mell A 10:06 50m ffi mell A 

  9:57 100m ffi hát B 9:56 200m ffi vegyes A 10:06 200m női mell B 10:09 50m ffi mell B 

  10:01 100m női hát A 10:01 200m ffi vegyes B 10:11 100m ffi gyors A 10:12 50m női mell A 

  10:05 100m női hát B 10:06 200m női vegyes A 10:15 100m ffi gyors B 10:15 50m női mell B 

  10:09 200m ffi pillangó A 10:11 200m női vegyes B 10:19 100m női gyors A 10:18 50m ffi hát A 

  10:14 200m ffi pillangó B 10:16 4x200m ffi gyors 10:23 100m női gyors B 10:21 50m ffi hát B 

  10:19 200m női pillangó A 10:27 4x200m női gyors 10:27 200m ffi hát A 10:24 50m női hát A 

  10:24 200m női pillangó B     10:32 200m ffi hát B 10:27 50m női hát B 

  10:29 100m ffi mell A     10:37 200m női hát A 10:30 100m ffi pillangó A 

  10:33 100m ffi mell B     10:42 200m női hát B 10:34 100m ffi pillangó B 

  10:37 100m női mell A     10:47 4x100m ffi gyors 10:38 200m női gyors A 

  10:41 100m női mell B     10:54 4x100m női gyors 10:43 200m női gyors B 

  10:45 1500m ffi gyors         10:48 800m ffi gyors 

  11:03 4x100m mix gyors         10:59 4x100m női vegyes 

              11:06 4x100m ffi vegyes 



* = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző másnap délelőtt úszik! 

** = TIME TRIAL 
Döntők: „A”: előfutam 1-8. idejét teljesítő versenyzők, „B”: előfutam: 9-16. idejét teljesítő versenyzők 

Az esti előfutamok és a délelőtti döntők kezdés időpontjai a COVID kijárási korlátozások miatt változhatnak 

Nevezés 

 

- Versenyengedély 

Kérünk mindenkit, hogy a nevezés előtt ellenőrizze le, hogy a versenyzője rendelkezik-e 

érvényes versenyengedéllyel (teszt.muszuszoranglista.hu oldalon van erre lehetőség). 

Amennyiben nincs a versenyzőnek érvényes versenyengedélye, úgy az Átigazolási- és 

Nyilvántartási Szabályzat erre vonatkozó mellékleteinek kitöltésével (4. és 7. számú 

mellékletek) igényelhető versenyengedély. 

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a 

MÚSZ ellenőrzi. A lejárt engedélyeket a MÚSZ ugyan meghosszabbítja, de a gördülékeny 

ügyintézés érdekében fokozottan kérünk minden egyesületet, hogy még a verseny előtt 

ellenőrizzék le a versenyengedélyeket, és amennyiben nincs érvényes engedélye a 

sportolónak, a fent leírtaknak megfelelően igényeljék azt meg. 

 

- Sportorvosi engedély 

Felhívjuk minden egyesület, edző és csapatvezető figyelmét, hogy amennyiben a versenyző 

NEM RENDELKEZIK ÉRVÉNYES SPORTORVOSI ENGEDÉLLYEL ÚGY NEM 

ÁLLHAT RAJTHOZ AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON! Az érvényes sportorvosi 

meglétét kérjük minden esetben ellenőrizzék még az OB kezdete előtt. 

 

 

Nevezési díj 

 

A nevezési díjak helyszíni befizetésére nincs lehetőség! A nevezéssel kapcsolatos költségek március 

20-án szombaton számlázásra kerülnek, melyeket még aznap kiküldünk emailben. A számlákat 

minden esetben, kizárólag átutalással kérjük kiegyenlíteni. A nevezési díjat legkésőbb 2021. március 

22. 14.00 óráig kell átutalni.  

Az átutalás kifizetéséről szóló bizonylat bemutatása kötelező az akkreditációnál! 

 

Fizetés 

 

Átutalással az alábbi számlaszámra: 

Magyar Úszó Szövetség 

MKB Bank, 10300002-10534969-49020037 

A nevezési díjak helyszíni befizetésére nincs lehetőség! 

 

Csapatvezető 

 

A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy 

személy jogosult intézkedésre (csapatvezető).  

 

A benevezett versenyzőkre vonatkozó szabályok 

 

- A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a 

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

TIME TRIAL (szövetségi kapitányelőrejelzés tervezet) 

Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

 16:30 4x200m ffi 
gyors** 

  4x100m női vegyes** 
(döntők után) 

 16:45 4x100m női 
gyors** 

   

http://teszt.muszuszoranglista.hu/hu


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

versenyző nem indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben. 

- A joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartása kötelező. 

 

 

 

 

Visszalépés 

 

- Egészségügyi okok miatt bármikor lehetséges a visszalépés, a versenyorvos igazolásának 

bemutatásával. (Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea) 

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

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

- Minden egyéb információ a versenyről, illetve a részvételi feltételekről megtalálható az 

Országos Bajnokságok 2021. évi Versenykiírásában és Versenyszabályzatában, a Szövetség 

hivatalos weboldalán (https://musz.hu/versenyinformaciok/) valamint az elnökségi határozatok 

között. 

 

Edzői regisztráció 

 

2020. március 20. 12.00 óráig kérjük a nyab@musz.hu címre elküldeni a bajnokságon résztvevő edzők 

nevét egyesületenként. Kérjük tartsák be a határidőt és az alábbi korlátozásokat: 

- 0-5 versenyzőig maximum 1 fő 

- 6-10 versenyzőig maximum 2 fő 

- 10 versenyző fölött maximum 4 fő 

 

 

Beléptetés, akkreditáció 

 

- az akkreditáció a verseny első napján, azaz március 23-án kedden 14:00 órától lehetséges a 

Duna Aréna recepciója mellett kialakított akkreditációs zónában! 

- a versenyzők és az edzők az uszoda főbejáratánál kijelölt akkreditációs területre az előzetes, 

emailben elküldött regisztráció követően, maszkban, valamint testhőmérséklet mérést 

követően léphetnek be, csapatonként! A beengedés során minden egyesületnél külön 

ellenőrizzük, hogy az előzetes regisztrációkor megadott adatok, edzői névsor, versenyzői 

létszám szerint szerepelnek-e a listán, ezért kérjük azt helyesen, a határidőt és a feltételeket 

betartva elküldeni.  

- A beengedésnél is kérjük fokozottan figyeljen mindenki a megfelelő távolságtartásra, fontos, 

hogy a benti, zárt térben ne alakuljon ki torlódás az akkreditáció során, ezért a beengedés 

csapatonként történik majd, kérjük ennek tudomásul vételét, de továbbra is fontos, hogy az 

esetlegesen kint várakozók is figyeljenek a megfelelő távolság betartására. 

- kérjük a csatolt vírushelyzeti óvintézkedéseket tartalmazó COVID nyilatkozatot kitöltve, 

aláírva (kiskorúak esetében szülői aláírással) sportszervezetenként összegyűjtve adják le 

belépéskor! 

- azon versenyzők, edzők esetében, akik nem felelnek meg a COVID nyilatkozatban 

foglaltaknak, mert az elmúlt 14 napban érintkeztek olyannal, akiről utólag kiderült, hogy 

COVID fertőzött volt, vagy külföldről tért haza, kizárólag 72 órán belüli (járványügyi előírás-

feltétel szerint), negatív COVID teszt felmutatásával tudjuk biztosítani a belépést! 

- fontos, hogy a verseny előkészítésében, lebonyolításban résztvevő kiegészítő személyzet tagjai 

(szövetségi dolgozók, és minden egyéb szolgáltató és azok alkalmazottai) szintén kizárólag 

negatív COVID teszttel léphetnek majd be az uszoda területére! 

- az uszoda területén papucs, lábzsák vagy váltócipő használata kötelező 

 

 

https://musz.hu/versenyinformaciok/
mailto:nyab@musz.hu


Uszodai területek 

 

- az déli lelátó a csapatok elhelyezésére kijelölt terület, ahol minden csapat külön beosztás szerint 

foglalhatja el majd a helyét, amelyet a nevezés lezárulta után előzetesen emailben megküldünk 

a csapatoknak! 

- az edzők kizárólag a bemelegítés alatt tartózkodhatnak a versenymedence területén, a 

verseny ideje alatt a lelátót csak hivatalos ügyek intézése céljából hagyhatják el! 

- a maszkviselés a létesítmény egész területén mindenhol, mindenkinek kötelező, kivétel azon 

sportolók esetében, akik a bemelegítés, a verseny, vagy a levezetés során a vízben tartózkodnak. 

(így a medencetérben a szárazföldi bemelegítés során, a call room, a lelátó, az öltöző, valamint 

minden közös használatú helyiségben is kötelező a maszkhasználat!) 

 

Rajtlista, eredmények 

A rajtlistát, az eredményeket és a jegyzőkönyvet, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a MÚSZ hivatalos 

web és facebook oldalán tesszük majd közzé! 

 

Parkolás 

 

A COVID helyzet miatt a parkolás mindenhol ingyenes a városban, így a Duna Aréna előtt, a Népfürdő 

utcai, illetve a környező utcákban lévő parkolókat is ingyen lehet használni! 

 

 

Szállás információk 

 

A COVID helyzet miatt sok kisebb apartman/hotel kénytelen volt bezárni, ezért segítséget kívánunk 

nyújtani Nektek azzal, hogy előzetesen bekértünk néhány szállásajánlatot azoktól a hotelektől, akikkel 

korábban kapcsolatban álltunk. Amennyiben ezek közül a szálláshelyek közül választanátok, úgy 

foglaláskor kérjük hivatkozzatok a MÚSZ-nak küldött ajánlatukra! 

 

 

- AQUINCUM HOTEL 

Időpont: 2021.03.23-2021.03.27. között   

Szobaár: 19.500 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel; 19.500 Ft / kétágyas szoba / éj reggelivel 

Főétkezés: 7.200 HUF / fő / 3 fogás, ital nélkül     

Foglalás: groups@aquincumhotel.com 

 

- DANUBIUS HOTEL HELIA 

Időpont: 2021.03.23-2021.03.27. között   

Szobaár: 21.500 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel; 24.500 Ft / kétágyas szoba / éj reggelivel 

Főétkezés: 5.500 HUF / fő / 3 fogásos menü, ital nélkül     

Foglalás: daniel.korpas@danubiushotels.com (Korpás Dániel) 

 

 

- ESTANA GRAND, Margitsziget 

Időpont: 2021. március 23-27. / 4 éjszaka 

Szobaár: 27.000 Ft / kétágyas szoba 1 fő részére / éjszaka reggelivel; 30.000 Ft / kétágyas szoba 

2 fő részére / éjszaka reggelivel 

Főétkezés: 5500 Ft / fő / alkalom (menü vagy büfé ital nélkül 10% szervíz díjjal) 

Foglalás: szturay@hu.ensanahotels.com 

 

- HOTEL BENCZÚR 

mailto:groups@aquincumhotel.com
mailto:daniel.korpas@danubiushotels.com
mailto:szturay@hu.ensanahotels.com


Időpont: 2021.03.23-2021.03.27. között   

Szobaár: 15000 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel; 17000 Ft / kétágyas szoba / éj reggelivel 

Főétkezés: 3300 ft/fő/alkalom 2 fogásos menü kancsó vízzel asztalonként; 4300FT/fő/alkalom 

3 fogásos menü kancsó vízzel asztalonként 

Foglalás:info@hotelbenczur.hu 

 

 

- PARK INN 

Időpont: 2021.03.23-2021.03.27.    között   

Szobaár: 20.000 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel; 23.000 Ft / kétágyas szoba / éj reggelivel 

Összevont ajánlat (4 éjszaka foglalása esetén):  

Szobaár: 31.000 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel; 45.000 Ft / egyágyas szoba / éj reggelivel 

Főétkezés: 5.000 HUF / fő / 3 fogásos menü, ital nélkül     

Foglalás: sales.budapest@parkinn.com 

 

 

Étkezés 

 

Az ob időtartama alatt, az esti előfutamok vége után lehetőség lesz arra, hogy a csapatok térítés ellenében 

kiszállítással, meleg vacsorát igényeljenek a Duna Arénába.  

További tájékoztatás a rendelés menetével, a menüvel és az árakkal kapcsolatban az alábbi 

elérhetőségen: 

 

- Koller Gábor 

Gála Eseményszervező Kft 

E-mail: koller.gabor@gala.hu 

Telefon: +36 30 336 2276 

 

 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

 

Szervező bizottság 

mailto:info@hotelbenczur.hu
mailto:sales.budapest@parkinn.com
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