
MODERN VÁROSOK KUPÁJA II. forduló – SOPRON 

2021. december 04-05. 

1. A verseny célja:A Magyarországon a Modern Városok Programjában épülő uszodák 

bemutatkozása, az uszodai infrastrukturális fejlesztések bemutatása. Figyelem felhívás az 

újabb felkészítést segítő (versenyek, edzőtáborok) létesítményekre. Versenyzési lehetőség 

biztosítása korosztályos és felnőtt versenyzők számára nemzetközi ellenfelekkel, előfutam - 

döntős rendszerben.  

2. A verseny helye:  Lőver Uszoda, 9400, Sopron, Lőver krt. 82. 50m-es, 10 pályás, feszített 

víztükrű medence  

3. Lebonyolítás módja: Előfutam, döntő rendszerben. Döntő: „A” kategória: felnőtt és ifjúsági 

korosztály „B” kategória: serdülő és fiatalabb korosztály.  

időmérés: Omega elektromos időmérő használatával.  

4. A verseny ideje:  

Versenynapok:  

2021.december 4. szombat   előfutamok: 09:00, döntők : 17:00 

2021.december 5. vasárnap  előfutamok: 09:00, döntők : 17:00 

Edzés nap: 2021. december 3. péntek 16.00-19.00 

5. A verseny rendezője: Magyar Úszó Szövetség, Sopron városa, Soproni Széchy Tamás 

Sportiskola 

6. A versenybíróság:  

Vezetőversenybírók: dr. Lukács Lilla, Kemény Petra,  

Indítóbíró: Bodrogi Viktor 

7. Résztvevők:  

- A MÚSZ tagszervezetei és versenyzői, akik teljesítik a kiírásban szereplő szintidőket (1. sz. 

melléklet) és megfelelnek a FINA és MÚSZ szabályzatban szereplő feltételeknek. 

- A MÚSZ tagszervezeteinek versenyzői: akik saját névre szóló, a NYÁB által ügykezelt 

Sportegyesületi Tagsági Könyvben („Kék könyv”) bejegyzett érvényes MÚSZ kóddal, és 

sportorvosi engedéllyel, érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. Az 1985. január 01. 

után született versenyzők esetében az úszásnem sikeres szakmai minimum vizsgájával 

rendelkeznek 

- a nevezési időszak első napján az őket nevezni kívánó MÚSZ tagszervezet hivatalosan 

leigazolt versenyzői,  

- a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvében foglalt egyéb 

feltételeknek megfelelnek, és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ tagszervezet benevezi. 



 

 

8. Versenyszámok és azok sorrendjei: 

1.nap 2.nap 
 

400m férfi gyors* 1. 400m férfi vegyes* 
 

400m női gyors* 2. 400m női vegyes* 
 

100m férfi mell 3. 50m férfi gyors 
 

100m női mell 4. 50m női gyors 
 

200m férfi hát 5. 100m férfi hát 
 

200m női hát 6. 100m női hát 
 

200m férfi pillangó 7. 200m férfi gyors 
 

200m női pillangó 8. 200m női gyors 
 

100m férfi gyors 9. 200m férfi mell 
 

100m női gyors 10. 200m női mell 
 

200m férfi vegyes 11. 100m férfi pillangó 
 

200m női vegyes 12. 100m női pillangó 
 

4x50m mix gyorsváltó 13. 4x50m mix vegyesváltó  

* A 400 méteres versenyszámokban döntőt nem rendezünk. A nevezési idő alapján a legjobb 

8-8 idővel rendelkező versenyző automatikusan a délutáni programban szerepel.   

9. Szintidők: 1. sz. melléklet tartalmazza 

10. Nevezés: Nevezés az online rendszeren (http://www.muszuszoranglista.hu/) keresztűl. A 

nevezési időszak: 2021. november 22. hétfő. 00.00 óra - 2021. december 1. szerda 24.00 

óra. A nevezések csak a megadott intervallum alatt törölhetők vagy módosíthatók, helyszíni 

nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges! 

11. Nevezési díj: 2000.-/rajt, melyet a helyszínen készpénzben kell kifizetni.  

12. Helyezések eldöntése: 

- A továbbjutást és a helyezéseket a versenybíróság az előfutamokban illetve a döntőkben 

elért időeredmények alapján dönti el.  

 



- Díjazás: A döntőben nyújtott teljesítmény alapján a felnőtt-ifi illetve a serdülő és fiatalabb 

korosztály 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül.  

- Különdíj: A verseny során a kategóriák legmagasabb LEN pontot elérő férfi és női 

versenyzői különdíjban részesülnek.  

13. Versenyszabályok: 

- A versenyen a joghatályos FINA és MÚSZ szabályok a mérvadók.   

- Az első futam a legerősebb. 

- A döntőkből való visszalépésre az adott versenyszám végétől 30 percig van lehetőség, ezt 

követően 10.000.-Ft-os visszalépési díjat kell fizetni. Egészségügyi visszalépés esetén a 

versenyt biztosító versenyorvos igazolása szükséges.   

14. Covid protokoll: 

A versenyre az aktuálisan érvényben lévő egészségügyi korlátozások vonatkoznak. 

15. Költségek: 

A verseny rendezés és díjazás költségeit a szervezők állják, egyéb költségek a résztvevő 

egyesületeket terhelik (utazás, szállás, étkezés, nevezés.). 

16. Egyéb: Az esemény nyílt, nézők, kísérők védettségi igazolással léphetnek be. A COVID 

szabályok betartása végett az uszoda területén a maszk használata kötelező. Az uszodában 

csak papuccsal lehet közlekedni! A COVID szabályok esetében a változtatás jogát fent 

tartjuk.  

Budapest, 2021. november 12.  

engedélyszám: ………………/MÚSZ 

          Szervezőbizottság 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet 

 

Versenyszámok Férfi – Női szintidők 

Férfi Női 

50m gyors 29,50 31,00 

100m gyors 1:04,00 1:07,00 

200m gyors 2:13,00 2:24,00 

400m gyors 4:38,00 5:00,00 

100m pillangó 1:08,00 1:14,00 

200m pillangó 2:28,00 2:43,00 

100m hát 1:12,00 1:17,00 

200m hát 2:31,00 2:42,00 

100m mell 1:20,00 1:28,00 

200m mell 2:50,00 3:06,00 

200m vegyes 2:30,00 2:42,00 

400m vegyes 5:05,00 5:40,00 

 


