
Kedves Csapatvezetők! 

 

Lebonyolítás – időrend 

Bemelegítés: 13.30-tól 14.30-ig 

Verseny:  

1. 10km férfi, 7,5km férfi, 5km férfi – rajt: 15.00  

2. 10km női, 7,5 km női, 5km női – rajt: 15.10 

Regisztráció: 2021. június 6. vasárnap 12 órától kijelölt info-pultnál. A tagsági könyveket és 

a befizetést igazoló szelvényt a regisztrációnál kell leadni.  

 

A verseny 5km, 7.5km és 10km távokon a versenykiírásban szereplő kategóriákban kerül 

megrendezésre.  

 

1. 5 km; 7,5 km x 
U14-15 (5 km); 

U16-17 (7,5 km) 
FINA szabály szerint 

2. 10 km x Felnőtt, U18-19 FINA szabály szerint 

  

A pálya kialakítása téglalap alakú, óramutató járással ellentétes irányban kell haladni, 4 

(narancssárga) fordulóbója jelöli a fordulókat, amiket minden esetben bal kézről kell kerülni. 

Az evezőspályán kialakított, bójasorokkal jelzett pályák 12.5 m szélesek, a bójasorok csak 

jelzőbóják, bármelyik oldalról lehet elhaladni mellettük. A pályán egy kör 1250 m hosszú. 

Emiatt az 5 km-es versenyszámokban 2 kört kell úszni, a 7,5 km-es versenyszámokban 3 kört, 

a 10 km-es versenyszámokban pedig 4 kört kell teljesíteni. 

 

Frissítés csak a 7.5 km-es és 10 km-es versenytávokon lehetséges, az etetőbotok hossza max. 5 

m. A frissítés a startpontonról történik, belépés csak az akkreditált edzőknek/kísérőknek 

engedélyezett, a rajt után. 

 

Férfi START 15.00 órakor a startpontonról, fejessel. Női START 15.10-kor. A rajtnál minden 

versenyzőnek viselnie kell úszósapkát. 

 

Célterület: U alakú, a startpontonhoz csatlakozó rész, az úszófolyosó jobb oldalától egy 

pályával "kijebb".  Kezdetén 2 db narancsárga-CITROMSÁRGA bója, majd 50 m-es piros és 

sárga kötelek vezetnek be a 8 m széles függőleges célpanelhez, amelyet szükséges erőteljesen 

megérinteni. Célba érkezéskor kötelező ezen a folyosón érkezni a célpanelhez, a kötél alatti 

átbújás kizárást jelent. Tehát ha valaki elvéti a célterület bevezető szakaszát, akkor vissza kell 

forduljon a bójákhoz és a bóják és kötelek közt belépni/beúszni a célterületre.  

 

Az elektromos időmérést lehetővé tevő chip transpondereket a verseny folyamán mindkét 

csuklón viselni szükséges, elvesztése esetén jelezni kell a versenybírónak, ha ez nem történik 

meg és csak egy transponderrel ér célba a versenyző, akkor kizárásra kerül.  

 

A versenyzők bemutatása és a rajthelyen felsorakozása előtt az úszóknak 14.40-től Last Call 

Briefing, a részvétel kötelező. 

A verseny során a FINA szabályokat alkalmazzuk. 

 

Várható vízhőfok: 23-24 C. Wetsuit nem viselhető. Az úszódresszekre szintén a FINA 

szabályok érvényesek. 

 

Mindenkit várunk! 


