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Magyarországon az elmúlt 10 évben a Modern Városok Program keretében több nemzetközi 

színvonalú uszoda került átadásra, illetve kivitelezése folyamatban van. A nagy beruházások 

hiánypótló infrastrukturális fejlesztések eredményeként jöttek létre. A létesítmények 

megismertetés, a köztudatba emelése, az úszósport térképére történő feljutása feladata 

szövetségünknek. A létesítmények nemcsak hazai és nemzetközi események lebonyolítására, 

hanem hazai és nemzetközi edzőtáborok lebonyolításának is helyszíneként szolgálhat.  

 

A szakmai hozadéka mellett nem elfelejtendő a létesítmények gazdasági helyzetének javítása, 

bevételeinek növelése. Másrészről a jelen COVID pándémiás helyzetben a külföldi 

edzőtáborok kockázata sokkal magasabb. Országon belüli edzőtáborok során a szeparáció, az 

egyéb mutációs törzsekkel való találkozás hatékonyabban elkerülhető. Mind versenyző, mind 

sportszakember védelme jobban megvalósítható. Az esetleges fertőző gócok kialakulása, 

jobban védhető és kezelhető, nem beszélve a távoli országokból történő hazajutás 

nehézségeiről.  

 

Ahhoz, hogy sikeres sorozat lehessen meg kell teremteni a megfelelő színvonalú mezőnyt és 

megfelelő szponzorációs hátteret. Ehhez az érintett városok financiális részvállalása, 

szponzorok bevonása szükséges. Elengedhetetlen a felnőtt és ifi válogatottak bevonása a 

megfelelő színvonal elérésére. A fiatalabb korosztályoknál vonzerő lehet az élvonal jelenléte 

is. A világkupával, ISL-gel felvenni a versenyt a díjazásban képtelenség, de megpróbálni 

érdemes. A mai tendenciákat figyelembe véve „nagyjaink” inkább odahúznak. A Magyar Úszó 

Szövetség 2021 szeptemberében megalkotott Csik Ferenc ösztöndíj rendszerével bizonyította, 

hogy igyekszik a versenyzők hazai anyagi támogatását is biztosítani a felkészülési, szakmai 

háttér biztosítása mellett.  

 

Az első próba sorozat fordulók helyszínének a már átadott és 2022. évelején átadásra kerülő 

uszodákat választottuk.  A terv kialakításához partnerek: a városok, a létesítményekben dolgozó 

egyesületek.  

 

Helyszínek – időpontok:  

 

I. Rövidpályás Országos Bajnokság  2021. 11.11-14.  Kaposvár 

 

II. Lővér Kupa    2021. 12.04-05.  Sopron 

 

III. forduló III.     2022. január-február?  Veszprém 

 

IV. forduló IV.     2022. március-április? Zalaegerszeg 

 

V. Naturtex Kupa    2022. május?   Szeged 

 

Díjazás, értékelés: 

 

Az értékelés alapja a LEN pont. Ez a több helyszínes megrendezés esetén is azonos mérőként 

használható. Ehhez a kiírásban majd rögzíteni kell, hogy milyen formátumban kell az adatokat 



szolgáltatni. Az eddigi adatokat a jelenleg működő rendszer tudja kezelni, az adatok 

kinyerhetők.  

Az adatokat vagy a mindenkori ranglista kezelők, vagy egy független „adminisztrációs” csapat 

kell kezelje.  

 

Díjazás:  

 

Fordulók: A legmagasabb LEN pont alapján minden fordulóban a legeredményesebb felnőtt 

és utánpótlás korú versenyző serleg, vándordíj díjazásban részesül.  

 

Pontverseny:  

 

1. A rendező Város nagydíja: az adott versenyen elért pontok alapján – a versenyzők 3 

legmagasabb LEN pont értékű versenyszámának pontösszege alapján az első hat férfi 

és női helyezett jutalomban részesül. 

 

2. Összetett verseny: Az 5 forduló során gyűjtött pontok (fordulóként a 3 legmagasabb 

LEN pont összege) összege alapján az első nyolc férfi és női helyezett jutalomban 

részesül.    

 

forduló  férfi nő  

összetett –  

5 forduló 

alapján férfi nő 

1. 500 000 500 000  1. 1 000 000 1 000 000 

2. 300 000 300 000  2. 900 000 900 000 

3. 250 000 250 000  3. 800 000 800 000 

4. 200 000 200 000  4. 700 000 700 000 

5. 150 000 150 000  5. 600 000 600 000 

6. 100 000 100 000  6. 500 000 500 000 

    7. 300 000 300 000 

    8. 200 000 200 000 

    
  

Eredményhirdetés és díjátadás a program sorozat végén ünnepélyes keretekben történik 2022 

nyarán.  


