
HOSSZÚTÁVÚSZÓ MEDENCÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

VESZPRÉM, 2023. MÁRCIUS 3-5 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezési időszak 

lezárását 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 fizetését átutalással kell teljesíteni.   

Számla igényüket (a számlázási adatokkal, email címmel) 2023.március 1.-ig kérjük jelezni a 

szokolai07@gmail.com címre.  

A nevezési díjat legkésőbb 2023. március 3. 14.00 óráig kell átutalni (a számlát emailben 

küldjük). Utaláskor a közleményben az egyesület nevét és „HMOB 2023” megjelölést kell 

feltüntetniük. Helyszíni fizetésre NINCS mód. 

Számlaszám: 

Balaton Úszó Klub    

TAKARÉKBANK RT  72900068-10500147   

 

 

- A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a 

versenybíróságnak, az adott versenynapon 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.   

 

Csapatvezetői, Edzői regisztráció: 2023. március 02. 12.00 óráig kérjük a 

szokolai07@gmail.com címre elküldeni a bajnokságon résztvevő edzők nevét 

egyesületenként. 

Visszalépés:  

A visszalépéseket 2023. március 02. 12.00 óráig a szokolai07@gmail.com és 

bangabor1992@gmail.com címekre kérjük jelezni. 

 

Versenybíróság elnöke: Fodor Szabolcs 

Az edzők karszalagot kapnak a belépéshez, melyet az első napon vehetnek át a pénztárnál. 
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Beléptetés:  

• szülők, hozzátartozók a lelátó felöli bejáratnál léphetnek be napijegy megváltása 

ellenében. A jegy ára: 700 Ft/nap (a jegy váltása a főbejáratnál lehetséges) 

• versenyzők, edzők az uszoda főbejáratánál léphetnek be az öltözői rendszeren keresztül.  

• 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.  

• öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, az átöltözési lehetőség a fülkékben 

biztosított.  

 

 Péntek    Uszodába Belépés  13.00  

Bemelegítés   13.00-14,45   

  Verseny kezdete 15.00 

Folyamatos bemelegítés levezetés a verseny ideje alatt az 5 pályás 25m -es 

medencében valamennyi versenynapon. 

 

Szombat Uszodába Belépés  7.00  

Bemelegítés   7.30-9.45   

  Verseny kezdete 10.00 

 

Vasárnap Uszodába Belépés  7.00  

Bemelegítés   7.30-9.45   

  Verseny kezdete 10.00 

 

A verseny ideje alatt a BÜFÉ üzemel. 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 Szervező bizottság  

 

 

 


