
BORSOD – ABAÚJ – ZEMPLÉN MEGYEI  

ÚSZÓ SZÖVETSÉG  

SWIMMING ASSOCIATION OF 

BORSOD – ABAUJ – ZEMPLEN COUNTY  

 

H-3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Tel.:   +36/46/504 -780; Fax: +36/46/504-781 

A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete a B.A.Z. Megyei Úszó Szövetséggel és 

az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közösen 

 

a VÍZ VILÁGNAP MEGEMLÉKEZÉSÉRE 

XXIII. alkalommal 

2019. március 23.-24.-én, Miskolcon rendezi meg a hagyományos 

nemzetközi úszóversenyt. 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A verseny célja:  

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította március 22.-ét a Víz Világnapjává, hogy minden évben 

felhívja a figyelmet a víz jelentős kérdéseire. 1997. óta minden évben megrendezett 

úszóversennyel mi is fel kívánjuk hívni a versenyzők és ezen keresztül a szülők és ismerőseik 

figyelmét a víz mindennapi szerepére, fontosságára, a vizek védelmére, megóvására és a több 

országot érintő vízfolyások vízgazdálkodásának nemzetközi jelentőségére. Tekintettel az 

elektromos időmérésre és a hitelesített úszómedencére, lehetőség adódik szintidők megúszására 

és  további sport kapcsolatok kialakítására is. 

 

Mivel ez a verseny kettős célt szolgál, felkérjük a versenyzők edzőit, vezetőit,  hogy  már a 

versenyre való felkészítés során hívják fel a figyelmet a víz mindennapi szerepének 

jelentőségére és védelmének szükségességére, hogy ennek tudatában vegyenek részt a 

versenyen. 

 

A verseny helye:  Kemény Dénes Sportuszoda Miskolc-Egyetemváros  

 50 m-es, 10 pályás, 27 °C-os feszített víztükrű medencéje, 

elektromos időmérővel. 

 

A verseny ideje:   2019. március 23.-24. (szombat, vasárnap) 09.30 óra 

 

A verseny főszervezői: Sallai Ferenc 3434 Mályi, Munkás u. 63. 

 06-30-475-5490 e-mail : sallaif51@freemail.hu  

        Dr Fázold Ádám 3532 Miskolc ,Rácz Ádám u 8  1/3 

        06-20-220-9545 e-mail : fazolda@freemail.hu   

   

A verseny rendezője:  B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség és a Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Közhasznú Kft., valamint Magyar Hidrológiai Társaság 

Borsodi Területi Szervezete 

 

Versenyigazgató: Hölcz Péter  3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 71. 

 Tel.: 20/9367-404 , e-mail : holczpeter@mvsi.hu  

 

A versenybíróság elnöke: Kemény Petra 

 

Nevezés: A hazai versenyzők a www.muszuszoranglista.hu oldalon keresztül nevezhetnek. A 

verseny résztvevőinek érvényes sportorvosi igazolással és érvényes MUSZ 

versenyzői engedéllyel kell rendelkezniük. 1985. január 1. után született 

versenyzők csak sikeres szakmai minimum vizsgával vehetnek részt. A 2010- és 
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később született versenyzőknek érvényes sportorvosi igazolással és sikeres szakmai 

minimum vizsgával kell rendelkezniük, MUSZ versenyengedéllyel nem. 

  

Nevezési határidő: 2019. március 20. (szerda) 24 óráig beérkezőleg 

 Módosítás lehetősége: március 21. (24 óráig) 

 Előzetes rajtlista a www.mvsi.hu honlapon és a Sportiskola 

facebook oldalán március 22.-től (péntek) tekinthető meg. 

 

Nevezési díj:   rajtonként: 1200.-Ft, a váltókban csapatonként 1.500.-Ft a 800m és 

az 1500m gyorsúszásban 2000.-Ft (a helyszínen fizetve) 

 

Versenyszámok és azok sorrendje 
 

2019. március 23. (szombat) 09.30 

1. 200 m ffi  vegyes 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

2. 200 m női vegyes 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

3. 50 m ffi gyors  2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

4. 50 m női gyors  2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

5. 100 m ffi pillangó  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

6. 100 m női pillangó 2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

7. 200 m ffi gyors 2010 és fiatalabbak, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

8. 200 m női gyors  2010 és fiatalabbak, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

9. 50 m ffi mell  2011 és fiatalabbak, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

10. 50 női mell  2011 és fiatalabbak, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

11. 100 m ffi hát  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

12. 100 m női hát  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

13. 200 m ffi mell  2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

14. 200 m női mell  2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

15. 4x50 ffi gyors váltó 2011, 2010, 2009, 2008-2007 

16. 4x50 női gyors váltó 2011, 2010, 2009, 2008-2007 

17. 800 női gyors Nyílt, legfeljebb 4 futam 

18. 1500 ffi gyors Nyílt, legfeljebb 4 futam 

2019. március 24. (vasárnap) 09.30 

19. 200 m ffi hát   2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

20. 200 m női hát   2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb 

21. 100 m ffi gyors  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

22. 100 m női gyors  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

23. 50 m ffi hát  2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

24. 50 m női hát 2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

25. 200 m ffi pillangó  2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

26. 200 m női pillangó  2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

27. 100 m ffi mell  2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

28. 100 m női mell 2010 és fiatalabb, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebbek 

29. 50 m ffi pillangó 2011 és fiatalabbak, 2010, 2009, 2008 és idősebbek 

30. 50 m női pillangó 2011 és fiatalabbak, 2010, 2009, 2008 és idősebbek  

31. 4x50 m ffi vegyes váltó 2010, 2009, 2008-2007 

32. 4x50 m női vegyes váltó 2010, 2009, 2008-2007 

33. 400 m vegyes fiú Nyílt 

34. 400 m vegyes női Nyílt  



Díjazás:   Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 

Külön Díj : Az 1.nap legeredményesebb magyar leány és fiú , valamint a legeredményesebb        

        külföldi versenyző  a sponzor(ok) ajándékcsomagját kapja ( személyes át nem vétel          

                    esetén másnap ismét külön értékeljük, nem postázunk.) 

                    A legeredményesebb BAZ megyei ,illetve országos versenyzők ( 1-2 nap     ered- 

                    ményei alapján) a sponsor(ok) által felajánlott egyéb jutalmakat kapják a jutalom 

                    jellegétől függően . 

                     

 

Egyéb: A versenyen a MUSZ érvényben lévő szabályai szerint járunk el. 

 A MUSZ által nem szabályozott kérdésekben a FINA szabályai szerint járunk el. 

 A versenyen az EGY rajtszabályt alkalmazzuk. 

 Az utolsó futam a legerősebb, kivéve a 800 és az 1500 méteres gyorsúszásban, 

valamint a 400 méteres vegyes úszásban, amikor is az első futam a legerősebb.  A 

800 m és az 1500 m gyorsúszásban maximum 4 futamot indítunk. 

 

 Csapatvezetőknek: A bemelegítés március 23.-én (szombaton) 09:15-ig tart, utána 

ünnepélyes megnyitó. 

 

A rendezők a nagyszámú jelentkezés esetén a nevezést a megadott határidő 

előtt lezárhatják, az uszoda biztonságos használata és a verseny 

lebonyolíthatósága érdekében. 

 

A verseny minél zavartalanabb lebonyolítása, a versenyzők kényelme és nem utolsó 

sorban az ide vonatkozó szabályok betartása érdekében, kérjük a tisztelt 

sportvezetők, edző kollégák közreműködését a minél kisebb kísérői, szülői létszám 

részvételének érdekében. 

  

 Az eredményhirdetéseket a verseny közben folyamatosan a 200 m-es 

versenyszámok közben végezzük. A zökkenőmentes rendezés érdekében 

kérjük időben jelenjenek meg a helyezettek. 

 

Tájékoztatás:  Az eddigi Víz Világnapi úszóversenyek (1997 – 2015) története megtekinthető 

az interneten: Google: XIX. Víz Világnapi nemzetközi úszóverseny Miskolcon 

2015. (www.unesco.hu/természettudomany/xix-viz-vilagnap honlap).  

 Képes, szöveges beszámoló: www.ekovizig.hu/Aktualis/Vizvilagnap honlapon a 

MHT Úszóversenyek (nagyméretű 140 MB pdf). 

 

A versenyt a B-.A.-Z. Megyei Úszó Szövetség  1/2019 számon  nyilvántartásba vette.  

A MUSZ engedélye:      /2019. 

 

Miskolc, 2019. január 11. 

 

 

  Kiss Attila  

                                                                                            B.A.Z. Megyei Úszó Szövetség 

  elnöke  
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