
Versenykiírás 

Jótékonysági úszóverseny 

 

A verseny célja: A szentesi Dr. Papp László Sportcsarnok újjáépítésének elősegítése 

A verseny helye: Dr. Rébeli - Szabó József Sportuszoda 

        Szentes, Csallány Gábor part 4. 

        25m-es tanmedence illetve a fedett 50m-es versenymedence 

A verseny ideje: 2022. január 22. szombat 10:00 

       Bemelegítés : 9:30-től 

A verseny rendezője: Four Diamonds Sportegyesület 

Támogató: a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft és Szentesi Delfin SC 

A Szervező munkát segítik:  Sportközpont dolgozói, Szentesi Sport- és Üdülőközpont 

dolgozói, Szentesi Delfin SC, Szentesi Vizilabda Klub- Pohl Anette, Szentes Városi Úszóclub 

A verseny fővédnöke: Szabó Zoltán Ferenc -  Szentes Város Polgármestere 

 

Résztvevők: 

Amatőr és igazolt sportolók. A megadott korosztályok szerint nevezett versenyzők. 

 

Korosztályok:  

2014 és fiatalabbak, 2013-2012, 2011-2010, 2009-2008, 2007-2002,  

felnőtt (2002-1997), senior (1996 -) 

 

Helyezések eldöntése:  

Nem hagyományos verseny, ezért a szervezők időeredményt nem mérnek, nem dokumentálnak.  

Díjazás: 

A versenyen több számban induló versenyző is „csak” egy db emlékérmet kap. 

Nevezés:  

Nevezni a kovibrigi84@gmail.com címen lehet.  

Nevezési határidő: január 18 éjfél.  

mailto:kovibrigi84@gmail.com


Nevezési díj: 1000 Ft/rajt, melyet a medence előterében elhelyezett gyűjtődobozban kérünk 

elhelyezni. A gyűjtést Bimbó Zsuzsanna felügyeli. 

Ha valaki nem jön a versenyre, de szeretné támogatni a sportcsarnok újjáépítését akkor ezt a 

következő számlászámra történő átutalással is megteheti: 

SPORTCSARNOK HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT 

OTP BANK: 11735043-15726920-05980000 

Egyebek: 

A Belépő ára 1 Ft, de kérünk mindenkit arra, hogy a lehetőségeihez képest támogassa a 

kihelyezett gyűjtődobozokban a Sportcsarnok újjáépítését. 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

A verseny a hatályos járványügyi szabályok szerint kerül megrendezésre. Maszk használata 

kötelező. 

A kísérők számára a jelen szabályok szerint az intézmény védettségi igazolvánnyal látogatható! 

A versenyzőknek covid nyilatkozat szükséges! A versenykiírás mellet csatoljuk, de a bejáratnál 

kérhető. 

Papucsot vagy lábzsák használata kötelező a kisérőknek, nézőknek is! 

Parkolás: A Vecseri foki parkolóban (ingyenes)! 

 

Versenyszámok sorrendje: 

1. 50 m mell 

2. 50 m gyors 

3. 50 m hát 

4. 50 m pillangó 

5. 25 m mell 

6. 25 m gyors 

7. 25 m hát 

8. 25 m pillangó 


