
                                                                                                             

AZ EUROCENTERBEN ÉS A BÉCSI ÚTI TECÓBAN      

 

TISZTELT SZÜLŐK! 
 

AZ IDÉN 20 ÉVES BALUSWIM ÚSZÓISKOLA JUBILEUMI ÚSZÓVESENYT 
RENDEZ AZ ÚSZÓISKOLA TANULÓINAK 

 
A verseny ideje: 2017. január 29. vasárnap, 1200 óra. Kérjük, legkésőbb 1115 – re legyenek 
kedvesek megérkezni az uszodába, hogy pontosan kezdhessük a versenyt.  
A verseny helye: Törökbálinti Sportközpont, 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6.  
 

Versenyszámok: 
2011 – ben születettek, 
és fiatalabbak: 
2010 – ben születettek: 
 
2009 – ben születettek: 
2008 – ban születettek: 
2007 – ben születettek:  
2006 – ban születettek: 
2005 – ben születettek: 
2004 – ben születettek: 
2003 - ban születettek  
és idősebbek: 
 
 
A bátraknak: 
Családoknak: 
Családoknak és barátoknak: 
 
 

33 m gyors lábtempó, 33 m hát lábtempó, 33 m gyors, 33 m 
hát, 33 m mell. 
33 m gyors lábtempó, 33 m hát lábtempó, 33 m gyors, 33 m 
hát, 33 m mell. 
33 m gyors, 33 m hát, 33 m mell. 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
 
66 m gyors, 66 m hát, 66 m mell. 
 
 
33 m pillangó. 
3x33 m családi váltó. 
4x33 m vegyes váltó (hát-mell-pillangó-gyors), úszóiskolánk 
tanáraiból csapatonként 1-1 felnőtt még engedélyezett.  
 
 
 

 
Nevezési díj: 600 forint fejenként és versenyszámonként. 
A családi és a vegyes váltóra azoknak a váltótagoknak, akik már indultak egyéni versenyszámban 
nem kell nevezési díjat fizetni. 
Kérem, a nevezéseknél egyeztessenek a gyermek oktatójával, hogy mely versenyszámokat 
javasolja. A helyezések megállapítása az időeredmények alapján (egy versenyszámban több 
futam is lehetséges) a fenti korosztályok szerint történik, fiú és lány kategóriákban. Egy gyermek 
csak két egyéni versenyszámban (a pillangó és váltók nem számítanak bele) indulhat. Egy 
versenyszám elindításához legalább három versenyző szükséges, kevesebb induló esetén 
összevonás lehetséges. 
  
Igazolt versenyzők nevezését nem fogadjuk el! 
 
Nevezni a nevezési díjak befizetésével együtt 2017. január 21. szombat 1200-ig lehet. Helyszíni 
nevezés nincs!  A nevezési határidő lejárta után nevezéseket nem áll módunkban elfogadni!    
Versenyünkön kép és hangfelvétel készülhet, amelyet weblapunkon és Facebook oldalunkon 
felhasználhatunk. Szülő a nevezéssel, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. 
  

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES RÉSZTVEVŐT!  
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Tisztelt Szülők! 

 
 
Engedjék meg, hogy magyarázattal szolgálhassunk a versenykiírásban leírtakkal 
kapcsolatban. Kérjük, az alábbi ismertetőt olvassák el és a benne leírtakat magyarázzák el 
gyermekeiknek, hogy elkerülhessük az esetleges félreértéseket, csalódásokat! 
 
Összevonás: Abban az esetben, ha egy adott versenyszámban a nevezők száma nem éri 
el a három főt, akkor a verseny sikeres lebonyolítása érdekében az adott versenyszámban 
nevező gyerekeket egy másik versenyszámban indítjuk el, figyelembe véve a választott 
úszásnemet. 
Az összevonás történhet ellenkező neműekkel és más korosztállyal (idősebbekkel vagy 
fiatalabbakkal) egyaránt. 
Kivétel: Ha az adott versenyszámban megvolt a minimális (három fő) jelentkezése, de a 
verseny napján három főnél kevesebben jelennek meg, „időnyerés” céljából együtt 
indíthatjuk őket más versenyszámban indulókkal, de díjazásuk külön történik. 
 
Időeredmények alapján történő helyezés megállapítása: Ha egy versenyszámban több 
induló van mint ahány pálya a rendelkezésünkre áll, akkor több futamot indítunk. Ez azt 
jelenti, hogy egy gyermek lehet, hogy a saját futamában első, de mégsem ő lesz a 
versenyszám győztese. Azt, hogy egy versenyszámban hány futam van, a versenyen 
kihelyezett versenybeosztásokból tudhatják meg. 
(Pl: 47. versenyszám 2015-ben született fiúk és lányok kutyaúszása 3/1 futam Ez azt 
jelenti, hogy a versenyszámban összesen három futam van és annak ez az első futama.) 
Szeretném jelezni, hogy minden versenyző aki célba ér ajándékot és oklevelet kap így 
érdemes megvárni az eredményhirdetés végét!  

 
Versenyen kívüli indulás: Ha egy gyermek indulása valamilyen okból ellenkezik a 
szabályokkal vagy versenyzői előélettel rendelkezik, de nem akarjuk a versenyzés 
lehetőségétől megfosztani, akkor a versenyen elindulhat, de az eredményét a helyezések 
kiszámításánál nem vesszük figyelembe. A versenybeosztáson a gyermek neve mellett 
ilyenkor VK rövidítés látható. 
 
Belépő: ha minden igaz, csak 100 Ft kísérőnként. A kísérőjegy az uszoda pénztárában 
váltható meg a helyszínen a verseny előtt. Nagy sor várható, ezért bízunk a 
megértésükben, türelmükben. 


