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SZALAI JÁNOS EMLÉKVERSENY 2023 

VERSENYKIÍRÁS 
(Hazai „C” kategóriás Úszóverseny) 

 
A verseny célja:             Rövidpályás versenyzési lehetőség biztosítása a hazai és külföldi szakosztályok 

versenyzői részére. Rövidpályás kvalifikációs idők teljesítése. 
 
A verseny rendezője:      Százhalombattai VUK SE             
A verseny helye:             Százhalombatta, Sportuszoda, 25m-es, 8 pályás fedett versenymedence, 27°C 

(H-2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3.) GPS: 47.314897,18.907401 
  A verseny ideje:              2023. február 11.     09.00 óra 
Időmérés:                       Elektromos, Polip PT-80 
Versenybíróság elnöke:  Vértesi Tamás 
A verseny résztvevői:    A verseny nyílt, azok az igazolt versenyzők indulhatnak, akik érvényes sportorvosi 

engedéllyel, valamint az 1985-nél később születettek szakmai minimum vizsgával 
rendelkeznek és az egyesületük benevez. 

Helyezések eldöntése:   Az időfutamokban elért időeredmények alapján, a kiírt korcsoportok és évjáratok   
                                        figyelembevételével. 
Díjazás:                          A versenyszámok I. – III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

  Nevezés:                        Előnevezés az online rendszeren (https://nevezes.musz.hu/) 
2022. február 08. 24.00 óráig. Visszalépéseket február 10. 17.00 óráig 
tudjuk elfogadni (emailben). Helyszíni nevezésre és visszalépésre nincs 
lehetőség. A nevezési díj egyéni rajtonként 2000.- Ft/rajt, váltó rajtonként 
2800.- Ft. Nevezési díjat utalva (Takarékbank Zrt.: 64800073-10706123) 
vagy a helyszínen készpénzben a kezdés előtt egy órával kérem rendezni. 

Költségek:                      A  verseny  rendezési  költségei a rendezőt, egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 
  Egyebek:                        A versenyen csak versenyzők és edzők vehetnek részt, mivel csak a versenyuszoda áll                  

rendelkezésre. Igyekszünk élőközvetítést biztosítani. 
A számok első futamaiban a legjobb nevezési idővel rendelkezők úsznak. A váltókban 
fiatalabb évjáratú versenyzők felfelé nevezése lehetséges. A váltóban meghatározott 
korosztály sorrendet tartani kell. 
A fentiekben nem tárgyalt kérdésekben a FINA és a MÚSZ vonatkozó szabályai a 
mérvadók. 
A rendezőség fenntartja a jogot, hogy nagyszámú nevezés esetén a futamok 
számát limitálja, melyről a nevező egyesületek az előzetes rajtlistából 
tájékozódhatnak ( www.vuk-se.hu és a vuk hivatalos Facebook oldalán  
https://www.facebook.com/VUKUSZAS/) 
Egyéb információ: Vértesi Tamás +36309349437 vertesi@outlook.hu  
 

 
Százhalombatta, 2023. január 17.                                                      Rupics József 
                                                                                                        Szakosztályvezető 
 

Az uszoda körül szegényes a parkolási lehetőség, de kicsit távolabb találhattok könnyebb parkolást, és 
ezúton kérlek benneteket, hogy szabályosan használjátok a parkolókat.  

 A helyszínen polgárőrök fognak segíteni. 
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2022. 02. 11. Szombat     Bemelegítés: Fiúk 8.00-8.30 Lányok 8.30-9.00      Verseny kezdete: 9.00 
 

1.  200m férfi pillangó     2006 és idősebb, -07, -08, -09, -10, -11 és fiatalabb 

2.  200m női pillangó     2007 és idősebb, -08, -09, -10, -11, -12 és fiatalabb 

3.  100m férfi vegyesúszás  2008 és idősebb, -09, -10, -11, -12, -13 és fiatalabb 

4.  100m női vegyesúszás  2009 és idősebb, -10, -11, -12, -13, -14 és fiatalabb 

5.    50m férfi mellúszás   2010 és idősebb, -11, -12, -13, -14, -15 és fiatalabb 

6.    50m női mellúszás   2011 és idősebb, -12, -13, -14, -15, -16 és fiatalabb 

7.  200m férfi gyorsúszás  2006 és idősebb, -07, -08, -09, -10, -11 és fiatalabb 

8.  200m női gyorsúszás   2007 és idősebb, -08, -09, -10, -11, -12 és fiatalabb 

9.  100m férfi hátúszás   2008 és idősebb, -09, -10, -11, -12, -13 és fiatalabb 

10.  100m női hátúszás   2009 és idősebb, -10, -11, -12, -13, -14 és fiatalabb 

11.    50m férfi pillangóúszás  2010 és idősebb, -11, -12, -13, -14, -15 és fiatalabb 

12.    50m női pillangóúszás  2011 és idősebb, -12, -13, -14, -15, -16 és fiatalabb 

13.  200m férfi mellúszás   2006 és idősebb, -07, -08, -09, -10, -11 és fiatalabb 

14.  200m női mellúszás   2007 és idősebb, -08, -09, -10, -11, -12 és fiatalabb 
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15.  100m férfi gyorsúszás  2008 és idősebb, -09, -10, -11, -12, -13 és fiatalabb 

16.  100m női gyorsúszás   2009 és idősebb, -10, -11, -12, -13, -14 és fiatalabb 

17.    50m férfi hátúszás   2010 és idősebb, -11, -12, -13, -14, -15 és fiatalabb 

18.    50m női hátúszás   2011 és idősebb, -12, -13, -14, -15, -16 és fiatalabb 

19.  200m férfi vegyesúszás  2006 és idősebb, -07, -08, -09, -10, -11 és fiatalabb 

20.  200m női vegyesúszás  2007 és idősebb, -08, -09, -10, -11, -12 és fiatalabb 

21.  100m férfi mellúszás     2008 és idősebb, -09, -10, -11, -12, -13 és fiatalabb 

22.  100m női mellúszás   2009 és idősebb, -10, -11, -12, -13, -14 és fiatalabb 

23.    50m férfi gyorsúszás  2010 és idősebb, -11, -12, -13, -14, -15 és fiatalabb 

24.    50m női gyorsúszás   2011 és idősebb, -12, -13, -14, -15, -16 és fiatalabb 

25.  200m férfi hátúszás   2006 és idősebb, -07, -08, -09, -10, -11 és fiatalabb 

26.  200m női hátúszás   2007 és idősebb, -08, -09, -10, -11, -12 és fiatalabb 

27.  100m férfi pillangóúszás  2008 és idősebb, -09, -10, -11, -12, -13 és fiatalabb 

28.  100m női pillangóúszás  2009 és idősebb, -10, -11, -12, -13, -14 és fiatalabb 

29.  4x50m férfi gyors váltó  (1fő cápa, 1fő gyermek, 1fő serdülő, 1fő ifjúsági és id.)  

30.  4x50m női gyors váltó  (1fő cápa, 1fő gyermek, 1fő serdülő, 1fő ifjúsági és id.) 
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