
VERSENYKIÍRÁS 

Modern Városok Nagydíja 2022 

I. forduló. Veszprém, 2022. február 25-27. 

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

bemutatkozása, az uszodai infrastrukturális fejlesztések bemutatása. Figyelem felhívás az új 

felkészítést segítő (versenyek, edzőtáborok) létesítményekre. Versenyzési lehetőség 

biztosítása korosztályos és felnőtt versenyzők számára nemzetközi ellenfelekkel, előfutam - 

döntős rendszerben.  

 

2. A verseny rendezője: Magyar Úszó Szövetség, Veszprém városa, Balaton Úszó Klub 

 

3. A verseny helye: Veszprém Sportuszoda 8200 Veszprém Külső-Kádártai u. 1/150m-es  

feszített víztükör, 10 pályás, 50m-es medence, vízhőfok 27 °C, elektromos időméréssel   

 

A verseny időpontja: 2022. február 25-26-27. péntek, szombat, vasárnap 

Ünnepélyes megnyitó: 2022. február 26. szombat 16.50. 

2022. február 25. péntek  

időfutamok: 15.00-tól, bemelegítés:13.30-14.45. kapunyitás: 13.00 

2022. február 26. szombat  

előfutamok: 09.00-tól, bemelegítés: 07.30-08.45, kapunyitás: 07.00 

döntők: 17.00-tól, bemelegítés: 15.30-16.45, kapunyitás: 15.00 

2022. február 27. vasárnap   

előfutamok 09.00-tól, bemelegítés: 07.30-08.45, kapunyitás: 07.00 

döntők: 17.00-tól, bemelegítés: 15.30-16.45, kapunyitás: 15.00 

4. Versenybíróság: elnök: dr. Lukács Lilla, indítóbíró: Bodrogi Viktor 

 

5. COVID előírások: A létesítményben az aktuális sportrendezvényekre vonatkozó 

járványügyi előírások érvényesek. Az uszoda területén maszk használata kötelező. A 

kísérők védettségi igazolvánnyal léphetnek be az épületbe.  

 

6. Résztvevők:  

- A MÚSZ tagszervezetei és versenyzői, akik 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. 

 

7. Nevezés:  

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

időszak: 2022. február 12. szombat 00.00 óra - 2022. február 22. kedd 24.00 óra. A 

nevezések csak a megadott intervallum alatt törölhetők vagy módosíthatók, helyszíni 

nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges! 

Külföldi versenyzők esetében a bangabor1992@gmail.com e-mail címen. 

 

8. Nevezési díj:  

 

2000ft/rajt, a külföldi versenyzőknek 6 euro/rajt. A nevezési díjat kizárólag átutalással lehet 

teljesíteni - Balaton Úszó Klub: 72900068-10500147. Helyszíni fizetésre nincs lehetőség. 

A résztvevő̋ egyesületek 2022. február 23 (szerda) 24.00 óráig a szokolai07@gmail.com e-mail 

címre szíveskedjenek a számlázási adatokat elküldeni:  

Egyesület neve, címe, adószáma, kontakt személy email címe, telefonszáma. 

 

Az átutalás igazolását a regisztrációnál a helyszínen be kell mutatni.  

Lemondás: 2022. február 24. csütörtök 14.00 óráig lehetséges - ezt követően lemondásokat 

nem fogadunk a nevezési díjakról szóló számlákat ennek megfelelően állítjuk 

ki! 

Helyszíni módosításra nincs lehetőség! 

9. Versenyszámok: 

1.versenynap: február 25. péntek 15.00 

1.1500 férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 2010-

2011 (cápa) – időfutamos lebonyolítás 

2. 1500 női gyors: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa) – időfutamos lebonyolítás 

3. 800 férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 2010-

2011 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 10 nevezési idővel rendelkező versenyző a 

szombat délutáni döntőkben úszik 

4. 800 női gyors - 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 10 nevezési idővel rendelkező versenyző a 

vasárnap délutáni döntőkben úszik 

5. 400 férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 2010-

2011 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 10 nevezési idővel rendelkező versenyző a 

vasárnap délutáni döntőkben úszik 
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6. 400 női gyors - 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 10 nevezési idővel rendelkező versenyző a 

szombat délutáni döntőkben úszik. 

10. 2. versenynap: február 26. szombat 9.00 

11. 7. 400m férfi vegyes: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 8 nevezési idővel rendelkező 

versenyző a vasárnap délutáni döntőkben úszik 

12. 8. 200 női vegyes: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

13. 9. 50m férfi pillangó: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

14. 10. 50m női pillangó: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

15. 11. 50m férfi mell: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 2010-

2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

16. 12. 50m női mell: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

17. 13. 200m férfi pillangó: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa) – előfutamos lebonyolítás 

18. 14. 200m női pillangó: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa) – előfutamos lebonyolítás 

19. 15. 100m férfi hát: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

20. 16. 100m női hát: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

21. 17. 200m férfi mell: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

22. 18. 200m női mell: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

23. 19. 100m férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

24. 20. 100m női gyors: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

 

3. versenynap: február 27. vasárnap 9.00 

25. 21. 400m női vegyes: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa) – időfutamos lebonyolítás, a legjobb 8 nevezési idővel rendelkező 

versenyző a vasárnap délutáni döntőkben úszik 

26. 22. 200m férfi vegyes: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

27. 23. 50m női hát: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

28. 24. 50m férfi hát: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 2010-

2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

29. 25. 50m női gyors: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

30. 26. 50m férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

31. 27. 100m női pillangó: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa), 2013-2014 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 



32. 28. 100m férfi pillangó: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

33. 29. 200m női hát: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

34. 30. 200m férfi hát: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

35. 31. 100m női mell: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 2011-

2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

36. 32. 100m férfi mell: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014-2015 (béka) – előfutamos lebonyolítás 

37. 33. 200m női gyors: 2008 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2009-2010 (gyermek), 

2011-2012 (cápa), 2013-2014 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

38. 34. 200m férfi gyors: 2007 és idősebb (serdülő, ifjúsági, felnőtt), 2008-2009 (gyermek), 

2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin) – előfutamos lebonyolítás 

 

10. Versenylebonyolítása:  

10.1. 1500m gyors: időfutam alapján  

10.2. 400m gyors, 400m vegyes, 800m gyors: időfutamok alapján, a legjobb 8 nevezési 

idővel rendelkező versenyző a szombati és vasárnapi délutáni döntőkben szerepel. 

10.3. 50-100-200m versenyszámok:  

Előfutam – kiemelt futamok: nevezési idő alapján a legjobb 3 futam, majd ezt követően a 

második session következik 4. és további futamok. 

Döntő - „A döntő: az előfutamokban legjobb 10 felnőtt-ifjúsági korosztályú versenyző, „B” 

döntő: az előfutamok alapján a legjobb 10 serdülő és fiatalabb korosztályú versenyző 

részvételével.  

11. Visszalépés: - 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.   

 

12. Helyezések eldöntése, díjazás:  

 

1. Délelőtti futamok alapján a versenyszámok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban 

részesülnek a következő korosztályokban: 

Leányok: 2009-2010 (gyermek), 2011-2012 (cápa), 2013-2014 (delfin), 2015-és fiatalabb 

Fiúk: 2008-2009 (gyermek), 2010-2011 (cápa), 2012-2013 (delfin), 2014 és fiatalabb 

2. Délutáni döntők 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. - „A döntő: felnőtt-

ifjúsági korosztály, „B” döntő: a serdülő és fiatalabb korosztály 

Különdíj: A legmagasabb LEN pont alapján minden fordulóban a legeredményesebb felnőtt-

ifjúsági és utánpótlás korú (gyermek-serdülő) versenyző serleg-vándordíj díjazásban 

részesül. 

Az érmeket az edzők a versenyirodán vehetik át. Eredményhirdetést nem tartunk. 

 

13. Pontverseny:  



A rendező Város nagydíja: A versenyzők adott fordulón elért 3 legmagasabb LEN pont értékű 

időeredményének pontösszege alapján, az első hat férfi és női helyezettje pénzjutalomban 

részesül, mely átadása a program sorozat végén rendezett ünnepségen történik.  

Összetett pontverseny: Az 5 forduló során gyűjtött pontok (fordulóként a 3 legmagasabb LEN 

pont összege) összege alapján az első nyolc férfi és női helyezett jutalomban részesül, mely 

átadása a program sorozat végén rendezett ünnepségen történik.    

14. Egyéb:  

Az aktuális járványügyi helyzet szabályainak betartása a versenyen való́ részvétel feltétele.  

A versenyen a versenybíróság felé kizárólag a csapatvezető̋ intézkedhet.  

Belépés az uszodába hőmérséklet méréssel történik. 10 versenyzőnkén 1 edző léphet be, az 

előzetes edzői regisztrációhoz az edzők névsorát kérjük a szokolai07@gmail.com  címre 

megküldeni 2022. február 22. kedd 22.00 óráig!  

A belépéskor az edzők karszalagot kapnak. Covid-nyilatkozatot kérjük a belépéskor leadni, 

melyet mellékelünk. 

Mindenkinek jó́ versenyzést kívánunk! 

 

Veszprém, 2022. január 30.  
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Szállás Lehetőségek Veszprémben 
 
 

Villa Medici Hotel & Étterem 

H-8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 11. 
Telefon: 36 88 590 074 I Mobil: 36 30 327 35 99 
marketing@villamedici.hu 
 
 

 
 

Pannon Egyetem Központi Kollégium  

8200 Veszprém, Egyetem utca 12. 88/800-000; recepcio@vekoll.uni-pannon.hu  

Mayer Gyula 

szállodavezető/hotelmanager 
Cím/adress: 

8200 Veszprém, Kaba utca 1. 
GPS: N/47.0936456; E/17.9160769 

  
Tel.: +36 87 789 177; +36 20 94 27 488 
E-mail: szallas@hostelmayer.hu 
 
 
 

Vadszőlő Vendégház 
Cím: Veszprém, Sziklai János u. 1, 8200 Magyarország 
Telefonszám: +36 30 227 0649 
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ÉTKEZÉSI  AJÁNLAT 

A menü: 
Cordon bleu, párolt rizzsel, 0,5l ásványvíz - 2.390 Ft/adag Desszert: napi ajánlat alapján 590 Ft/adag  

B menü: 
Bolognai spagetti, sajttal, 0,5 l ásványvíz – 1.690 Ft/adag Desszert: napi ajánlat alapján 590 Ft/adag  

C menü: 
Chia magos lazacfilé, párolt zöldséggel, 0,5 l ásványvíz – 2.690 Ft/adag Desszert: napi ajánlat alapján 
590 Ft/adag  

D menü: 
Zöldséges, csőben sült csirkemell, pirított burgonya, 0,5l ásványvíz – 2.290 Ft/adag Desszert: napi 
ajánlat alapján 590 Ft/adag  

E menü:  

Rántott sertésszelet/ Rántott csirkemell/ Rántott camembert sajt/ Natúr csirkemell + rizi-bizi, 0,5l 
ásványvíz – 2.100 Ft/adag 
Desszert: napi ajánlat alapján 590 Ft/adag  

F menü: 
Szűzpecsenye, rozmaringos sajtmártással, pirított burgonya, 0,5l ásványvíz – 2.590 Ft/adag Desszert: 
napi ajánlat alapján 590 Ft/adag  

F menü: 
Mustáros flekken, zöldséges rizs, 0,5l ásványvíz – 2.390 Ft/adag Desszert: napi ajánlat alapján 590 
Ft/adag  

Úti csomag:  

2 db szendvics ( 1 db rántott húsos, 1 db sonkás), alma, müzli szelet, 0,5l víz – 1.700 Ft  

A fenti menük a rendezvény minden napján elérhetőek. Megrendelést írásbeli megrendelő alapján, a 
verseny kezdete előtt 3. napig tudunk elfogadni.  

A megrendeléshez szükséges információk:  

• -  Csapat neve  
• -  Menü darabszámok  
• -  Kontakt személy neve/elérhetősége  
• -  Számlázási cím  
• -  Fizetés módja  

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolást, a kiszállítást és a fogyasztáshoz szükséges 
eszközöket is. A megrendeléseket/kérdéseket az info@allegrocafe.hu címre várjuk. 
Tájékoztató étlap: www.allegrocafe.hu – Veszprém, Külső-kádártai út. 3.  

 


