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1. A verseny célja:  

- 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, elektromos időmérés, online 
eredmények. 

3. A verseny ideje: 

- 2022. július 6, szerda - 9. szombat  előfutamok: 09:00, döntők: 17:00 
  

 

4. A verseny rendezője: 

- Magyar Úszó Szövetség 
Széchy Tamás Sportiskola 
A MÚSZ és annak megbízása alapján a Régió Központok és MÚSZ 
tagszervezetek 

 

5. A versenybíróság elnöke: 

- Szentirmay Andrea 

 

6. 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 által rendezett versenyek lehetnek korosztályhoz és/vagy szintidőhöz 
kötöttek, vagy nyíltak és szintidőhöz kötöttek, azokon azok a versenyzők vehetnek 
részt: 

- akik saját névre szóló, a NYÁB által ügykezelt Sportegyesületi Tagsági Könyvben 

(„Kék könyv”) bejegyzett érvényes MÚSZ kóddal, és sportorvosi engedéllyel, valamint 

- érvényes versenyengedéllyel, valamint 



- az 1985. január 01. után született versenyzők esetében az úszásnem sikeres 

szakmai minimum vizsgájával rendelkeznek, valamint 

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

hivatalosan leigazolt versenyzői, valamint 

- a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvében foglalt egyéb 

feltételeknek megfelelnek, és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ tagszervezet 

benevezi. 

7. Versenyszámok és azok sorrendjei: 

- Az Felnőtt Országos Bajnokság programjával azonos a versenyszámok 
sorrendje. (Lásd; https://musz.hu/wp-
content/uploads/2022/04/VERSENYKIIRAS-2022.-_mod_20220416.pdf ) 

 

8. Szintidők: 

 

9. Nevezés:  

- nevezes.musz.hu oldalon, JÚNIUS.22 – JÚLIUS.1 között. 

 

10.  Helyezések eldöntése: 

 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2022/04/VERSENYKIIRAS-2022.-_mod_20220416.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2022/04/VERSENYKIIRAS-2022.-_mod_20220416.pdf


- A helyezéseket a versenybíróság az elért időeredmények alapján dönti el. 
 
- Az adott versenyszámból történő továbbjutás, illetve – kiírás szerint – a helyezések 
eldöntése érdekében megrendezett futam. 
 
- Az előfutam legeredményesebb 8 versenyzőjének helyezését eldöntő futama a döntő. 

 
- Az adott versenyen, az összesített pontverseny díjazása a 3 legjobb LEN pont 

összessége alapján kerül eldöntésre. 
 

- A teljes versenysorozat összesített díjazásához szükséges részt vennie a 
versenyzőnek legalább 3 versenyen az 5 állomásból. 

 

 

11. Versenyszabályok: 

- A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai a mérvadók. Egyéb 
kérdésekben a FINA szabályait alkalmazzuk. Az egyrajtos szabály kerül 
alkalmazásra. Az utolsó́ futam a legerősebb. A döntőkből való́ visszalépésre az adott 
versenyszám végétől 30 percig van lehetőség.  

 

12. Covid protokoll: 

- A verseny ideje alatt az aktuálisan érvényben lévő egészségügyi korlátozások 
vonatkoznak. 

 

13. Költségek: 

- A verseny rendezés és díjazás költségeit a szervezők állják, egyéb költségek a 
résztvevő egyesületeket terhelik (utazás, szállás, étkezés, nevezés.). 

 

 

 

 

 
 

 


