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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

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 kizárólag átutalással van lehetőség a verseny megkezdése előtt. 

Számlázással kapcsolatos kérdésekben Gellértné Marton Piroska áll rendelkezésre a 0630/322-6252 

telefonszámon!   

Az átutalás kifizetéséről szóló bizonylat bemutatása kötelező!  

Számlaszám: 

A nevezési díjakat a Szegedi Úszó Egylet részére kell utalni! 

Szegedi Úszó Egylet 

Bankszámlaszám: 11735005-20399869 

   

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 joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartásáért. 

 

EDZŐI regisztráció: 2022. december 4. 12.00 óráig kérjük a szegediue@gmail.com 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 a versenybíróság nem fogadja el. 

Költsége: Térítésmentes 

 

 

Egészségügyi okok miatt: 

Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával.  

  

 

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

adott versenynapon egyéb versenyszámokban sem állhat rajthoz).  

 

Az egyéni és váltó versenyszámokban gyermek korosztálynál fiatalabb versenyző nem indulhat. 

Az értékelés korosztályonként történik! Egyéni versenyszámokban a korosztályok közötti felnevezésre 

lehetőség nincs.  

 

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

versenykiírásában találhatók (www.musz.hu). 

 

A helyi szervezők 2022. december 6-án (kedden) 16.00-tól 19.00-ig biztosítják a Tiszavirág Sportuszoda 10 

pályás 25 méteres versenymedence használatát edzés és melegítés céljából.  

A verseny ideje alatt bemelegítésre a Tiszavirág Sportuszoda hátsó 6 pályás, 25-méteres medencéje használható, 

levezetésre az 50-es medence versenytől elzárt része. 

A délelőtti időfutamok 8:30-kor, a délutáni döntők 17:00-kor kezdődnek. Bemelegítés előfutamoknál 7.00-tól, 

délután döntőknél 15.30. Szerdai napon a megnyitó 16 óra 50 perckor lesz, ezért a bemelegítés 15 órától 16 óra 

35 percig tart.  
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Beléptetés:  

 

- A szülők, kisérők, érdeklődők kedvezményes 800.- Ft-os jegyet vásárolhatnak, mely a verseny 

megtekintésére jogosít. 

- A belépéskor minden edző és látogató karszalagot kap, melyet a versenynap végéig viselni kell. Ennek 

meglétét a biztonsági őr ellenőrzi. 

- Az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező. 

 

Uszodai területek:  

 

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

- A verseny időpontjában kizárólag a versenyzők és a versenybíróság tagjai tartózkodhatnak a 

medencetérben és az öltözőkben, más nem. 

- A nevezési idő végén a csapatok ülésrendjét elkészítjük. A helyszínen információs táblákkal segítjük a 

közlekedést! 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

Szervező bizottság  


