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A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a MÚSZ ellenőrzi. 

A lejárt engedélyeket meghosszabbítja.   

Az ezzel kapcsolatos költségek számlázásra kerülnek, a számlákat átutalással kérjük kiegyenlíteni. 

 

A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy személy 

jogosult intézkedésre (csapatvezető). 

 

Csapatvezető felelőssége: 

- Nevezési díj fizetésére átutalással és helyszíni készpénzes fizetéssel is van lehetőség. A nevezési díjat 

legkésőbb 2022. április 19. 14.00 óráig kell átutalni, valamint a közleményben az egyesület nevét és „OB 2022” 

megjelölést kell feltüntetniük. Helyszíni fizetésre április 19. kedd délután 16.00-tól 18.00 óráig van lehetőség az 

uszodában. 

Az átutalás kifizetéséről szóló bizonylat bemutatása kötelező!  

Számlaszám: 

A nevezési díjakat a Debreceni Sportcentrum részére kell utalni! 

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.   

OTP Bank RT 11738008-20242509 

   

 

 

- A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a versenybíróságnak, verseny 

első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt, vagy április 19. kedd délután 16.00-tól 18.00 óráig. 

- A rajthoz álló versenyzők egyesületük formaruháját viseljék. Magyar egyesületet képviselő versenyző nem 

indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben. 

- A joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartásáért. 

 

EDZŐI regisztráció: 2022. április 17., 20.00 óráig kérjük a monika.fazekas@musz.hu címre elküldeni a 

bajnokságon résztvevő edzők nevét egyesületenként. 

 

Visszalépés 

Előfutamok: a visszalépés díjmentesen megtehető, bejelentés nem szükséges  

Döntők: Visszalépés a délutáni döntőkből a versenyszám befejezését követően legkésőbb 30 percig díjmentesen 

lehetséges. A visszalépést a csapatvezető köteles a versenybíróság titkárának írásban bejelenteni az erre 

vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül történt bejelentéseket versenybíróság nem fogadja el. 

Költsége: Térítésmentes 

 

 

Egészségügyi okok miatt: 

Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával.  

  

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea, Kemény Petra 

 

A határidőn túli visszalépések díjkötelesek (kivéve az egészségügyi ok miatt, ekkor viszont a versenyző az 

adott versenynapon egyéb versenyszámokban sem állhat rajthoz).  

 

Minden egyéb információ a versenyről, illetve a részvételi feltételekről az Országos Bajnokságok 2022. évi 

versenykiírásában találhatók (www.musz.hu). 

 

A helyi szervezők 2022. április 19-én (kedden) 16.00-tól 19.00-ig biztosítják az uszoda használatát edzés és 

melegítés céljából.  

A többi napokon 7:30-tól lehet belépni az uszodába, 

A 25 méteres medence a verseny ideje alatt melegítésre és levezetésre használható. 

 

Beléptetés:  

 

- versenyzők, edzők: uszoda forgóajtós főbejáratánál előzetesen regisztrációt követően  

- versenyzők, edzők részére akkreditációs kártya kerül kiosztásra – használata a belépéshez kötelező 

- a lelátón versenyzői tribünrész kerül leválasztásra – a versenyzők és edzők kizárólag ezt vehetik igénybe 

- az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező 

 

 

mailto:monika.fazekas@musz.hu
http://www.musz.hu/


Uszodai területek:  

 

- a versenymedence mellett a verseny ideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen tartózkodhatnak. 

- a bemelegítő medence körüli területek a csapatok elhelyezésére kijelölt terület. 

- öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, az átöltözési lehetőség a fülkékben biztosított. 

 

FONTOS! 

 

A Televízió közvetítés segítése miatt a döntök minden nap délután 17:30-kor kezdődnek.  

 

  

 

 

 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

Szervező bizottság 

 
DÉLUTÁNI DÖNTŐK – PERCPROGRAM 

KEZDÉS - 17:30 
  

1. nap - április 20. 2. nap - április 21. 3. nap - április 22. 4. nap - április 23. 

17.30 200 férfi vegyes A 17.30 200 férfi pillangó A  17.30 200 férfi gyors A 17.30 200 férfi hát A 

17.35 200 férfi vegyes B 17.35 200 férfi pillangó B 17.35 200 férfi gyors B 17.35 200 férfi hát B 

17.41 200 női vegyes A 17.41 200 női pillangó A 17.41 200 női gyors A 17.41 200 női hát A 

17.46 200 női vegyes B 17.46 200 női pillangó B 
döntő 

17.46 200 női gyors B 17.46 200 női hát B 

17.51 Eredményhirdetés 
200 ffi és női vegyes 

17.51 Eredményhirdetés 200 
ffi és női pillangó 

17.51 Eredményhirdetés 
200 ffi és női gyors 

17.51 Eredményhirdetés 
200 ffi és női hát 

17.59 100 férfi gyors A  17.59 100 férfi hát A 17.59 200 férfi mell A 17.59 800 férfi gyors (1-8.) 

18.02 100 férfi gyors B 18.02 100 férfi hát B 18.04 200 férfi mell B 18.10 800 női gyors (1-8.) 

18.06 100 női gyors A 18.06 100 női hát A 18.10 200 női mell A 18.21 50 férfi mell A 

18.09 100 női gyors B  18.09 100 női hát B 18.15 200 női mell B 18.23 50 férfi mell B 

18.12 Eredményhirdetés 
100 ffi és női gyors 

18.12 Eredményhirdetés 100 
ffi és női hát 

18.20 Eredményhirdetés 
200 ffi és női mell 

18.26 50 női mell A 

18.20 100 férfi mell A 18.20 50 férfi gyors A 18.28 50 férfi pillangó A 18.28 50 női mell B 

18.23 100 férfi mell B 18.22 50 férfi gyors B 18.30 50 férfi pillangó B 18.30 Eredményhirdetés 
800 ffi és női gyors 

18.27 100 női mell A 18.25 50 női gyors A 18.33 50 női pillangó A 18.37 Eredményhirdetés 50 
ffi és női mell 

18.30 100 női mell B 18.27 50 női gyors B 18.35 50 női pillangó B 18.45 100 férfi pillangó A 

18.33 Eredményhirdetés 
100 ffi és női mell 

18.29 Eredményhirdetés 50 
ffi és női gyors 

18.37 Eredményhirdetés 50 
ffi és női pillangó 

18.48 100 férfi pillangó B 

18.41 50 ffi hát A 18.37 1500 férfi gyors (1-8.) 18.45 400 férfi vegyes 18.52 100 női pillangó A 

18.43 50 ffi hát B 18.55 1500 női gyors (1-8.) 18.53 400 női vegyes 18.55 100 női pillangó B 

18.46 50 női hát A 19.12 Eredményhirdetés 
1500 ffi és női gyors 

19.00 Eredményhirdetés 
400 ffi és női vegyes 

18.58 Eredményhirdetés 
100 ffi és női pillangó 

18.48 50 női hát B 19.20 4x100 férfi vegyes 19.08 4x100 férfi gyors 19.06 4x200 férfi gyors 

18.50 Eredményhirdetés 
50 ffi és női hát 

19.28 4x100 női vegyes 19.16 4x100 női gyors 19.17 4x200 női gyors 

18.58 400 férfi gyors 19.35 Eredményhirdetés 
4x100 ffi és női vegyes 

19.23 Eredményhirdetés 
4x100 ffi gyors 

19.24 Eredményhirdetés 
4x200 ffi gyors 

19.06 400 női gyors 19.42 Eredményhirdetés 
4x100 ffi és női vegyes 

19.30 Eredményhirdetés 
4x100 női gyors 

19.31 Eredményhirdetés 
4x200 női gyors 

19.14 4x100 mix vegyes   
 

        

19.22 Eredményhirdetés 
400 ffi és női gyors 

  
     

19.30 4x100 mix gyors   
     

19.37 Eredményhirdetés 
4x100 mix vegyes 

  
     

19.44 Eredményhirdetés 
4x100 mix gyors 

  
     


