
RÖVIDPÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

KAPOSVÁR, 2022.11.16-19. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Csapatvezető felelősége: 

Nevezési díj befizetése:  

A Rövidpályás Országos Bajnokság nevezési díját (nevezési határidő lejárta után készült lista alapján) a 

szervező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által kiállított és email-ban megküldött (11.14-én hétfő 12 

óráig) DÍJBEKÉRŐ alapján kell átutalni legkésőbb 11.15-én (kedd) 14 óráig.  

A nevezések lezárása és az - esetleges határidőben történő visszalépések - után elkészült végleges lista alapján 

kerül sor a számlakiállításra. Kérjük azokat az egyesületeket, akiknek a sportolója jelenleg átigazolás alatt áll 

(a nevezést az átadó egyesület adta le, de a nevezési díjat már az átvevő egyesület vagy más fizeti), hogy ezt 

jelezze a szervező felé a boroczi.zoltan@kapos-sport.hu email címen (11.14) 08 óráig. A végszámlák a 

véglegesített nevezési lista alapján készülnek majd el. 

A Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokság rendezője a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, 

számlaszáma: 11743002-15398350. A számlázással kapcsolatban információ Böröczi Zoltántól kérhető 

(20/669-1644)  

A nevezési díjak helyszíni befizetésére nincs lehetőség! 

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

első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt. 

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

indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben. 

- A rajthoz álló versenyzők az előfutamok, illetve döntők futamba sorolásánál időben megjelenjenek. Döntők 

esetében 20 perccel a rajt előtt! 

- a váltó nevezéseket egy órával versenykezdés előtt a versenybíróság titkárságának írásban leadja. Előfutamok 

esetében 8.30-ig, döntők esetében 16.00-ig. 
- A joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartása kötelező. 

- Az eredményhirdetésen való megjelenés az egyesületük felszerelésében kötelező.  

 

EDZŐI regisztráció: 2022. november 14. 14.00 óráig kérjük a richard.virovecz@gmail.com címre elküldeni a 

bajnokságon résztvevő edzők nevét egyesületenként.  

 

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).  

 

Visszalépés 

 

A visszalépéseket 2022. november 14. 20:00 óráig kérjük a musz@musz.hu email címre elküldeni.  

 

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 a versenybíróság nem fogadja el. Költsége: 

Térítésmentes 

 

Egészségügyi okok miatt: 

Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával.  

 

mailto:boroczi.zoltan@kapos-sport.hu
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A határidőn túli visszalépések díjkötelesek - 10.000.- Ft, (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). 

 

Beléptetés:  

 

- versenyzők, edzők: uszoda főbejáratánál, előzetes regisztrációt követően  

- Kérjük a szülőket, kísérőket, hogy a verseny ideje alatt minimálisra csökkentsék a versenyzőkkel való́ érintkezést! 

Ezzel segítik a rendezők és az edzők munkáját!  

- az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező 

 

Uszodai területek:  

 

- a versenymedence mellett a versenyideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen tartózkodhatnak 

- a lelátó és a bemelegítő medence környéke a csapatok elhelyezésére kijelölt terület 

A bemelegítő medence 1 pályáján 08.00-tól 15.00-ig az Úszó Nemzet Program foglalkozásai folynak. Kérjük 

megértéseteket!  

 

Edzés lehetőség:  

 

- A versenyt megelőző napon, tehát 2022. november 15-én edzéslehetőséget biztosítunk a versenymedencében 16:00-

tól 19:00-ig.  

 

Program: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előfutamok délelőtt 9.30-kor, a döntők 17.00-kor kezdődnek. Szerdán 

november 16-án a bajnokság ünnepélyes megnyitója 16.45-kor lesz. A bemelegítésre 16.35-ig lesz lehetőség 

a versenymedencében.  
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DÉLELŐTT -ELŐFUTAMOK  
9.30  

 
1. nap 

 
2. nap 

 
3. nap 

 
4. nap 

1. 200 férfi vegyes 13. 200 férfi pillangó 25. 200 férfi gyors 35. 200 férfi hát 

2. 200 női vegyes 14.. 200 női pillangó 26. 200 női gyors 36. 200 női hát 

3. 100 férfi gyors 15. 100 férfi hát 27. 200 férfi mell 37. 800 férfi gyors (9- 
16.) * 

4. 100 női gyors 16. 100 női hát 28. 200 női mell 38. 800 női gyors (9- 
16.) * 

5. 100 férfi mell 17. 50 férfi gyors 29. 50 férfi pillangó 39. 50 férfi mell 

6. 100 női mell 18. 50 női gyors 30. 50 női pillangó 40. 50 női mell 

7. 50 férfi hát 19. 100 férfi vegyes 31. 400 férfi vegyes 41. 100 férfi pillangó 

8. 50 női hát 20. 100 női vegyes 32. 400 női vegyes 42. 100 női pillangó 

9. 400 férfi gyors 21. 1500 ffi gyors (9-16.) * 33. 4x100 férfi gyors 43. 4x200 férfi gyors 

10. 400 női gyors 22. 1500 női gyors (9-16.) * 34. 4x100 női gyors 44. 4x200 női gyors 

11. 4x100 mix vegyes 23. 4x100 férfi vegyes 
   

800 gyors (17.és 
gyengébb) 

12. 4x100 mix gyors 24. 4x100 női vegyes 
   

1ffi 1 női futam 
váltva 

   
1500 gyors (17.és 
gyengébb) 

    

   
1ffi 1 női futam 
váltva 

    



megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután úszik! 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!        Szervező bizottság 

DÉLUTÁN-DÖNTŐK – 
17.00 

17.00 200 férfi vegyes A 17.00 200 férfi pillangó A 17.00 200 férfi gyors A 17.00 200 férfi hát A 

17.05 200 férfi vegyes B 17.05 200 férfi pillangó B 17.05 200 férfi gyors B 17.05 200 férfi hát B 

17.11 200 női vegyes A 17.11 200 női pillangó A 17.11 200 női gyors A 17.11 200 női hát A 

17.16 200 női vegyes B 17.16 200 női pillangó B döntő 17.16 200 női gyors B 17.16 200 női hát B 

17.21 Eredményhirdetés 200 
ffi és női vegyes 

17.21 Eredményhirdetés 200 
ffi és női pillangó 

17.21 Eredményhirdetés 200 
ffi és női gyors 

17.21 Eredményhirdetés 
200 ffi és női hát 

17.29 100 férfi gyors A 17.29 100 férfi hát 17.29 200 férfi mell A 17.29 800 férfi gyors (1-8.) 

17.32 100 férfi gyors B 17.33 100 férfi hát B 17.34 200 férfi mell B 17.40 800 női gyors (1-8.) 

17.36 100 női gyors A 17.36 100 női hát A 17.40 200 női mell A 17.51 50 férfi mell A 

17.39 100 női gyors B 17.39 100 női hát B 17.45 200 női mell B 17.53 50 férfi mell B 

17.42 Eredményhirdetés 100 
ffi és női gyors 

17.42 Eredményhirdetés 100 
ffi és női hát 

17.50 Eredményhirdetés 200 
ffi és női mell 

17.56 50 női mell A 

17.50 100 férfi mell A 17.50 50 férfi gyors A 17.58 50 férfi pillangó A 17.58 50 női mell B 

17.53 100 férfi mell B 17.52 50 férfi gyors B 18.00 50 férfi pillangó B 18.00 Eredményhirdetés 
800 ffi és női gyors 

17.57 100 női mell A 17.55 50 női gyors A 18.03 50 női pillangó A 18.07 Eredményhirdetés 
50 ffi és női mell 

18.00 100 női mell B 17.57 50 női gyors B 18.05 50 női pillangó B 18.15 100 férfi pillangó A 

18.03 Eredményhirdetés 100 
ffi és női mell 

17.59 Eredményhirdetés 50 ffi 
és női gyors 

18.07 Eredményhirdetés 50 
ffi és női pillangó 

18.18 100 férfi pillangó B 

18.11 50 ffi hát A 18.07 100 férfi vegyes A 18.15 400 férfi vegyes 18.22 100 női pillangó A 

18.13 50 ffi hát B 18.10 100 férfi vegyes B 18.23 400 női vegyes 18.25 100 női pillangó B 

18.16 50 női hát A 18.14 100 női vegyes A 18.30 Eredményhirdetés 400 
ffi és női vegyes 

18.28 Eredményhirdetés 
100 ffi és női 
pillangó 

18.18 50 női hát B 18.17 100 női vegyes B 18.38 4x100 férfi gyors 18.36 4x200 férfi gyors 

18.20 Eredményhirdetés 50 
ffi és női hát 

18.20 1500 férfi gyors (1-8.) 18.46 4x100 női gyors 18.47 4x200 női gyors 

18.28 400 férfi gyors 18.38 1500 női gyors (1-8.) 18.53 Eredményhirdetés 
4x100 ffi gyors 

18.57 Eredményhirdetés 
4x200 ffi gyors 

18.36 400 női gyors 18.56 Eredményhirdetés 1500 
ffi és női gyors 

19.00 Eredményhirdetés 
4x100 női gyors 

19.04 Eredményhirdetés 
4x200 női gyors 

18.44 4x100 mix vegyes 19.14 4x100 férfi vegyes 
    

18.52 Eredményhirdetés 400 
ffi és női gyors 

19.22 4x100 női vegyes 
    

19.00 4x100 mix gyors 19.29 Eredményhirdetés 4x100 
ffi és női vegyes 

    

19.07 Eredményhirdetés 
4x100 mix vegyes 

19.36 Eredményhirdetés 4x100 
ffi és női vegyes 

    

19.14 Eredményhirdetés 
4x100 mix gyors 

      


