A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI
Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz)
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
1. A VERSENYSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSE
Jelen szenior versenyszabályok a Magyarország területén megrendezésre kerülő szenior
úszóversenyek tekintetében 2019. január 1-től hatályosak.
1.1. A magyarországi szenior úszóversenyeken a FINA szabályai és a Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetsége (a továbbiakban MSzÚOSz, vagy Szövetség) jelen versenyszabályai (a
továbbiakban Szabályzat) érvényesek azzal, hogy a Szabályzatban nem részletezett kérdések
tekintetében a FINA vonatkozó szabályai irányadók.
1.2. Ha az úszás magyarországi versenyszabályai a FINA szabályoknál szigorúbb feltételeket
szabnak, akkor a magyarországi versenyeken a MSzÚOSz, illetve a nemzetközi versenyeken a
FINA szabályait kell betartani.
1.3. Az 1.1. pont szerint meghatározott FINA és MSzÚOSz szabályok mellőzésével rendezett
versenyeken és/vagy versenyszámokban elért eredmények, a szenior versenyzők eredményeit
nyilvántartó listákba és rendszerekbe (úgymint országos csúcslisták, éves és örök ranglisták) nem
kerülnek felvitelre.
1.4. Az 1.3. pontban szereplő megkötésekkel a MSzÚOSz semmilyen más szempontból nem
korlátozza szenior úszóversenyek rendezését, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a MSzÚOSz
versenynaptárában szerepel az adott verseny, a versenykiírásban a rendezők részéről egyértelműen
fel kell tüntetni azt, hogy a versenyen elért eredmények vagy egyes számokban elért eredmények
nem hitelesíthetők a szenior csúcslistákban illetve nem szerepelnek az éves és örök ranglistákban.
2. A VERSENYEK FAJTÁI
2.1. A magyar szenior úszó országos bajnokságok lehetnek hosszú pályás, (50 méter hosszúságú
pályákon) és rövid pályás (25 méter hosszúságú pályákon) rendezett versenyek.
2.1.1. Országos bajnokság kizárólag elektronikus időmérő alkalmazásával rendezhető.
2.1.2. Az országos bajnokságok rendezésének időpontját minden évben a MSzÚOSz – legkésőbb
augusztus 31-éig – határozza meg a következő évre vonatkozóan úgy, hogy azok közül legalább egy
hosszú pályás országos bajnokság a szenior úszó világbajnokság vagy szenior úszó Európa
bajnokság kezdő időpontja előtt egy hónappal vagy ehhez az egy hónapos időponthoz legközelebb
eső megelőző hétvégén kerüljenek megrendezésre.
2.1.3. Az országos bajnokságokon kötelezően megrendezendő versenyszámokat a MSzÚOSz
határozza meg. A rendező ennél több versenyszámot is rendezhet. A hosszú pályás 1500 méteres
gyorsúszás illetve amennyiben adott évben nincs 400 vegyes az országos bajnokságon (EB év)
akkor az ezen versenyszámok első megrendező helyszínén országos bajnoki címet kap az 1500
méter gyorsúszásban és 400 méteres vegyes úszásban legjobb időt elérő magyar szenior úszó tag
egyesületben regisztrált versenyző.
2.1.4. A következő évi versenyek helyszínét a MSzÚOSz elnöksége név szerinti szavazással
határozza meg, minden évben legkésőbb október 15-éig.
2.1.5. Váltóúszásban a magyar szenior országos bajnokságokon kizárólag egyazon sportegyesület
tagjaiból álló váltó indulhat.
2.1.6. A magyar szenior országos úszó országos bajnokság lehet nyílt nemzetközi verseny is. Ebben
az esetben a magyar bajnoki címet a legjobb eredményt elért magyarországi szenior csapatban úszó
versenyző kapja. A díjazás a versenyszámban elért időeredmény sorrendjében történik, korcsoport
szerinti bontásban. A verseny rendezője díjazhat bárkit, a verseny kiírásban általa meghirdetett
szempontok alapján.
2.1.7. Magyar szenior országos bajnokságot a Szövetség, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, természetes személyek jogosultak rendezni.
2.1.8. Az országos versenynaptár összeállításához a versenyeket a MSzÚOSz által a 2.1.2. pontban
megjelölt határidőn belül kell a Szövetséghez írásban (akár elektronikus levél útján is) bejelenteni.

A 2.1.2. pontban megjelölt időpont után a rendező felelőssége és feladata az éves versenynaptárban
szereplő versenyekkel való összehangolás.
2.2. Az év folyamán rendezett rövid pályás, 33 1/3 méter pályahosszú valamint hosszú pályás
versenyek, a felkészülési versenyek és az egyéb szabadidős versenyek következő évi időpontját és
helyszínét a 2.1.2 pontban meghatározott időpontig a MSzÚOSz a szövetség a rendezésre történő
jelentkezések alapján versenyidőpontra vonatkozó hagyományok figyelembe vétele mellett,
Szövetség tagegyesületeinek közreműködésével határozza meg.
2.2.1. A MSzÚOSz versenyprogramjában szereplő magyarországi versenyek az alábbi minősítéssel
kerülnek besorolásra.
2.2.1.1. Országos bajnokságok a 2.1. fejezetben szereplő kikötések szerint. (a Szövetség honlapján
szereplő verseny kiírásbeli rövidítés: OB)
2.2.1.2. Ranglista versenyek (a Szövetség honlapján szereplő verseny kiírásbeli rövidítés: RV).
Azok a versenyek melyeken a versenyszámokat elektromos időmérő berendezés használatával
rendezik a 200 métert meg nem haladó távokra és 400 méteres vegyes úszásra vagyis a 400, 800 és
1500 méteres gyorsúszó távokon kézi időmérés esetén is. Ezen versenyek eredményei szerepelnek a
szenior éves ranglistában.
2.2.1.3. A ranglista tekintetében kivételt képeznek a 2.2.1.2. pont hatálya alól a 2.4. pontban
szereplő 33 1/3 méter hosszúságú pályán rendezett versenyek, melyek eredményei a magyarországi
ranglistákban szerepelnek. (a Szövetség honlapján szereplő verseny kiírásbeli rövidítés: HV)
2.2.1.4. Felkészülési versenyek (a Szövetség honlapján szereplő verseny kiírásbeli rövidítés: FV)
amennyiben a verseny eredményei nem hitelesíthetők automatikusan országos csúcsként az
elektromos időmérés hiánya miatt.
2.2.1.5. Szabadidős versenyek (a Szövetség honlapján szereplő verseny kiírásbeli rövidítés: SZV). A
verseny nyílt vízi vagy nem a FINA szabványnak megfelelő távokon került megrendezésre vagy
valamilyen megkötés miatt nem vehet rajta részt bármelyik szenior úszó. 2.2.2. A 2.2.1.4 pont
szerint rendezett versenyekre vonatkozóan, a verseny programjával, rendezésével, díjazásával, az
esetleges pontversennyel, csapatversennyel, emlékszámmal, egyéni pontversennyel kapcsolatban a
MSzÚOSz nem ír elő semmiféle kikötést.
2.3. A Magyarországon rendezett szenior versenyeken elért eredmények közül magyar szenior országos csúcsként a 2.2.1.1. pont szerinti szenior országos bajnokságokon és a 2.2.1.2. pont szerinti
szenior ranglista versenyeken, magyarországi regisztrált szenior egyesület színeiben versenyző által
elért eredmények hitelesíthetők.
2.3.1. Váltóúszásban magyar szenior országos csúcsként csak ugyanazon egyesület tagjaiból álló
váltó eredménye hitelesíthető.
2.4. A 33 1/3 méter hosszúságú pályákon rendezett versenyek eredményeit, a tájékoztató jelleggel
készített éves és örök ranglista tartalmazza. Az ilyen hosszúságú pályán elért időeredményeket a
MSzÚOSz nem tartja nyilván hivatalos országos csúcsként.
2.5. A FINA szenior szabályzatában a MSW4.1 MSW4.2 pontban felsorolt versenyszámoktól
különböző úszó versenyszámok, nyílt vízi versenyek, váltóversenyek a tervezett szenior versenyek
naptárában szerepelhetnek tájékoztató céllal, de ezek eredményei nem szerepelnek a MSzÚOSz
országos csúcslistájában, vagy ranglistáiban.
2.6 Az országos bajnokságok (OB) és ranglista versenyek (RV) esetében a következő versenybírói
feladatokat szükséges ellátni
1/ versenyelnök (vezetőbíró)
2/ medence mindkét oldalára stílusbíró
3/ indító bíró
4/ a medence mindkét végére vezető fordulóbíró,
5/ időmérő ha szükséges fordulóbírói feladattal
6/ minden pálya végére egy-egy fordulóbíró
7/ célbírák

8/ jegyzőkönyvellenőr
9/ jegyzőkönyvvezető
10/ állító
11/ vissza hívókötél kezelő
12/ eredményhirdető (bemondó)
Tekintettel a hazai kisebb versenyzői létszámot mozgató versenyekre, ebből a felsorolásból
értelemszerűen egy versenybíró elláthat több feladatot is, ha azok nem egy időben merülnek fel.
Ezek az egy személyben ellátható feladatok a következők: Versenyelnök (vezetőbíró), jegyzőkönyv
ellenőr, eredményhirdető (bemondó) 1, 8, 12 feladat A vezető fordulóbíró lehet egy a forduló
versenybírók és az időmérők közül 4, 5, 6 feladat. Indító bíró és a visszahívó kötél kezelő 3, 11 A
versenyjegyzőkönyvben a felsorolt versenybírói feladatokhoz rendelt személyek nevét kell
szerepeltetni.
2.7. Az MSZUOSZ saját költségén ellenőrizheti a versenyeken a versenybírói-, a versenyfeltételek
meglétét és a szabályok betartatását. Minden esetben előre közli a versenyrendezőkkel az
ellenőrzésre kijelölt személy nevét. A verseny eredményét befolyásoló többszöri szabálysértés az
adott verseny felkészülési versennyé nyilvánítását eredményezi.
3. A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI
3.1. Az úszóversenyeken minden versenyző saját felelősségére vesz részt. A sportorvosi vizsgálat
ajánlott.
3.1.1. A magyarországi RV (ranglista) és OB (országos bajnokság) versenyeken FINA elvárás
szerint csak egyesületek színeiben regisztrált versenyzők indulhatnak. Ezt a feltételt minden RV és
OB verseny kiírásban fel kell tüntetnie a rendezőnek.
3.1.2. A rendezők bárki indulási szándékát fogadhatják országos bajnokság illetve ranglista
versenyek esetében is, a tömegsport szellemének megfelelően, de csak versenyen kívül.
Eredményeik mivel versenyen kívül érték el, nem számítanak a ranglistákba. Egyéni indulók váltó
eredményei nem kerülnek ranglistában nyilvántartásra. Az MSZUOSZ és a FINA
nyilvántartásokban csak a szövetségnél regisztrált szenior úszóegyesületben regisztrált versenyzők
egyéni és váltó eredményei szerepelnek.
3.2. A MSzÚOSz a FINA szabályainak megfelelően a következő korcsoportokban tartja nyilván a
szenior úszók egyéni eredményeit: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100-104 és további korcsoportokban öt éves
csoportokban.
3.2.1. A szenior úszóversenyeken a versenyzők naptári születési évüknek megfelelően a 3.2.
pontban meghatározott korcsoportokban szerepelhetnek
3.2.2. A rendezők versenyen engedélyezhetik a versenyzők 3.2. pontban meghatározottaknál
fiatalabb korcsoportokban történő indulását is azzal, hogy a verseny évében a 25. életévét be nem
töltő versenyző nem számít szenior úszónak és az elért eredménye nem minősül szenior úszó
eredménynek.
3.3. A MSzÚOSz a FINA szabályainak megfelelően a következő korcsoportokban tartja nyilván a
szenior úszók váltó eredményeit 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359
korcsoportokban illetve negyven évenként további korcsoportokban. A szenior úszóváltók
versenyében induló váltó minden tagja 25 éves vagy annál idősebb kell legyen. A váltónak 4 főből
kell állnia.
3.3.1. A rendezők a versenyeken ettől eltérő váltó korcsoportokban vagy nem szenior tagú
váltótagok részvételével is engedélyezhetik váltók indulását azzal a kikötéssel, hogy azok az
eredmények nem minősülnek szenior úszó eredménynek.
3.4. A versenyzők a versenymedencét bemelegítés vagy levezetés céljából csak a versenybíróság
elnökének engedélye szerint használhatják.
3.5. Azt a versenyzőt, aki a rajthelyen hívásra időben nem jelenik meg a versenyjegyzőkönyvben

„DNS” kóddal vagy „Nem indult” jelzéssel kell szerepeltetni.
4. SZENIOR ÚSZÓ ORSZÁGOS CSÚCSOK ÉS RANGLISTA EREDMÉNYEK
4.1. A MszÚOSz a szenior csúcslistában illetve az éves valamint az örök ranglistákban csak a
regisztrált versenyzők vagy az adott versenyen emelt díjú nevezést fizető versenyzők eredményeit
tartja nyilván az alábbi verseny feltételek szerint.
4.2. Az év végi rangsorok összeállításánál, a csúcsok hitelesítésénél, a Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetsége csak a szabályszerűen megrendezett elektronikus időmérésű szenior (Masters)
versenyeken elért eredményeket veszi figyelembe a 200 méter és azt meg nem haladó távokon és
400 méteres vegyes úszásban, amely szintén csak gépi időméréssel hitelesíthető.
4.2.1. A 800 és 1500 méteres gyorsúszás versenyszámokban – elektronikus időmérés hiányában –
országos csúcs kizárólag abban az esetben hitelesíthető, ha az országos szenior csúcskísérletet
bejelentő versenyző számára külön pályát biztosítanak és részére három, digitális stopperórával
mérő időmérőt rendelnek ki, ha ez nem lehetséges akkor minimum két időmérő szükséges. Három
kézi mérés esetén a középső érték, két kézi mérés esetén a két mért idő számtani középarányosa lesz
a hivatalos, versenyben elért idő.
5. A VERSENYKIÍRÁS
5.1. Hivatalos szenior úszóversenynek csak az a rendezvény minősül és az azon elért eredmények
csak abban az esetben szerepelnek a szenior csúcslistában, valamint éves és egyéb ranglistákban, ha
a verseny rendezője az országos versenynaptárban szereplő verseny esetén a Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetség e-mail címére versenykiírást küld és a MSzÚOSz hivatalos honlapján
(www.mszuosz.hu) közzétételre kerül.
5.2. A versenykiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
5.2.1. A rendező szervezet nevét, címét, a felelős főrendező nevét és elérhetőségeit.
5.2.2. A verseny helyét, idejét, a medence méretét, a pályák számát és a víz hőfokát.
5.2.3. A versenyszámokat és azok sorrendjét.
5.2.6. Az időmérés módját.
5.2.7. A verseny 2.2.1. szerinti besorolását (OB, RV, HV, FV, SZV)
5.2.8. A díjazást.
5.2.9. A nevezés módját és feltételeit, a nevezési zárlat határidejét.
5.2.10. A nevezési díjak összegét.
5.2.11. Azt, hogy a versenyen a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének szabályai irányadók. A magyarországi rendezésű nemzetközi versenyen a FINA szenior úszó szabályai irányadók
(1.2. pont)
5.2.12. Ha a versenyt nem a FINA és MSzÚOSz szabályoknak megfelelően írják ki, illetve
bonyolítják le, akkor nem tekinthető hivatalosnak és eredményeit nem lehet a MSzÚOSz csúcs- és
ranglistáiban szerepeltetni.
5.2.13. Azt a megjegyzést, hogy a versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul és a
sportorvosi vizsgálat ajánlott.
6. A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA, NEVEZÉS
6.1. Az országos bajnokságok esetében a verseny lebonyolítása a versenybíróság feladata, amelynek
tagjait a versenyt rendező képesített úszóversenybírákból állítja össze.
6.2. A versenybíróság a magyarországi, valamint a nemzetközi szabályok figyelembevételével látja
el feladatait.
6.3. A MSzÚOSz nem szabályozza a versenyre nevezők körét. A versenyek mint minden szabadidős
tevékenység nyíltak és azokon bárki indulhat a 3.2, 3.2.1., 3.3. és 3.3.1 pontban foglalt szabályok
figyelembe vételével.
7. ÓVÁS
7.1. Óvás esetén a FINA vonatkozó szabályában foglaltakon túl a következők érvényesek:

7.1.1. Az országos bajnokságokon és a MSzÚOSz által rendezett versenyeken az óvásokat a Magyar
Szenior Úszók Országos Szövetsége által esetileg a verseny színhelyén kijelölt, páratlan számú
tagból álló fellebbezési döntőbizottsága – a hatályos szabályok alapján eljárva – a helyszínen
azonnal megtárgyalja és végérvényesen eldönti. A fellebbezési (döntő) bizottságot a versenybíróság
elnöke a helyszínen jelenlévők közül jelöli ki. Kijelölt személyek lehetnek az adott versenyen
versenybíróként nem közreműködő természetes személyek is, de a fellebbezési döntőbizottság
elnökének érvényes versenybírói minősítéssel kell rendelkeznie. A bizottság további tagjai közül
legalább egy személynek érvényes versenybírói minősítéssel kell rendelkeznie.
7.1.2. Egyéb versenyeken:
7.1.2.1. A MSzÚOSz elnökségi illetve bizottsági tagjaiból a helyszínen kijelölt háromtagú
döntőbizottsága a helyszínen megtárgyalja és végérvényesen eldönti.
7.1.2.2. Minden egyéb esetben a versennyel kapcsolatos óvásokat a Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetségéhez benyújtott jelentés alapján a Magyar Szenior Úszók Országos
Szövetségének illetékes megbízottja vagy bizottsága bírálja el.
8. A VERSENYJEGYZŐKÖNYV
8.1. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetség szakmai irányításával működő szervezetek által
rendezett valamennyi nyílt versenyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
8.1.1. A verseny jegyzőkönyvét a verseny rendezője nyomtatott és elektronikus formában köteles
megőrizni. A jegyzőkönyvet a rendezőknek – annak végleges lezárása után, de legkésőbb a versenyt
követő 7 naptári napon belül – el kell juttatniuk a MSzÚOSz elektronikus levél címére.
8.1.2. A rendezőknek szerepeltetniük kell a versenyjegyzőkönyvben a közreműködő bírák névjegyzékét beosztásuk feltüntetése mellett.
8.2. Az úszóverseny jegyzőkönyve a következőket tartalmazza:
8.2.1. A rendező nevét.
8.2.2. A verseny helyszínét, a város és az uszoda pontos megnevezésével.
8.2.3. A verseny időpontját, a kezdés idejének pontos feltüntetésével.
8.2.4. A medence hosszát, szélességét, a pályák számát, a vízhőfokot.
8.2.5. Az időmérés módját.
8.2.6. A versenybíróság elnökének nevét és a versenybíróság összeállítását.
8.2.7. A versenyszámok sorrendjében, nemenként, korcsoportonként az induló versenyzők családi
és személynevét, születési évét, egyesületét (kivéve a nem igazolt versenyzőket), a versenyszámban
elért eredményét, helyezési sorrendben.
8.3. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően azokon a versenyeken, ahol kétoldalú elektromos
időmérő berendezés rögzíti az eredményeket, az alábbi részidők megadását a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell:
a) 100 m-es versenyszámoknál az 50 m-es részidő
b)200 m-es versenyszámoknál az 50, 100 és 150 m-es részidő
c) 400 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 150, 200, 250, 300 és 350 m-es részidő
d) 800 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 és 700 m-es részidő
e) 1500 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1100, 1200, 1300 és 1400 m-es részidő
f) a 200 m össztávú váltó versenyszámoknál a "b" pontnál leírtak szerint kell eljárni
g) a 400 m össztávú váltó versenyszámoknál a "c" pontnál leírtak szerint kell eljárni
h) a 800 m össztávú váltó versenyszámoknál a "d" pontnál leírtak szerint kell eljárni
8.3.1. Az egyoldali időmérő berendezés használata esetén a forduló-oldali részidő rögzítése elmarad
8.3.2. Kézi időmérésű versenyeken a 8.3.1. pont szerint kell eljárni.
8.4. Az időeredmények rögzítése jegyzőkönyvben.
8.4.1. Az időeredmények írásakor a perc után kettőspontot, a másodperc után vesszőt kell írni és a
vessző után számjeggyel kell feltüntetni minden tizedmásodpercet. Kézi és gépi időmérés esetén az
időeredményt tized- és századmásodperces pontossággal kell feltüntetni.
8.4.2. Váltóknál a csapat megnevezése után zárójelben a család- és személynév, valamint a születési

év megjelölésével az indulás sorrendjében kell felsorolni a váltó tagjait.
8.5. Ha hiteles részidőket mértek a versenyen, a nevek után a részidőket is fel kell tüntetni.
8.6. Csúcseredmények hitelesítése.
8.6.1. Bármely a 3.2. és 3.3. pontokban felsorolt korcsoport országos csúcseredménye kizárólag
elektromos időmérő berendezés használata esetén hitelesíthető. Kézi (digitális) időeredmények
országos csúcsként nem fogadhatók el, kivéve a 4.2 és 4.2.1 pontban felsorolt eseteket.
8.6.2. Az országos csúcseredményt a jelen Versenyszabályzat 1 számú mellékletét képező csúcshitelesítési jegyzőkönyv kitöltésével a MSzÚOSz számára hitelesítés, jóváhagyás és nyilvántartásba
vétel végett a versenyt követő 30 napon belül beérkezően meg kell küldeni. A táblázathoz
mellékelni kell a verseny hiteles jegyzőkönyvét.
8.6.3. Az országos csúcsokat 1/100 (század-) másodpercnyi pontossággal kell nyilvántartani. Azokat
az időeredményeket, amelyek a fennálló csúccsal századmásodpercre megegyeznek, csúcsbeállításként kell nyilvántartásba venni. Ha egy csúcsot eredményező versenyben holtverseny alakult ki, a
csúcseredményt elérő valamennyi versenyző "győztesnek" tekintendő és valamennyit csúcstartóként
kell nyilvántartani.
8.6.4. Az elektromos időmérő berendezés használatával megrendezett versenyen elért új csúcseredménynek az időmérő berendezés által mért összes részidejét rögzíteni kell a verseny jegyzőkönyvében.
8.6.5. Új szenior korcsoportos országos csúcs csak az adott úszásnem szerinti futamokkal azonos
úszásnemben történt leúszás alapján terjeszthető fel hitelesítésre.
8.6.6. A gyorsúszás – szabad úszásnemként – bármely más úszásnemben (pillangó-, hát- mell-,
vegyes úszás) teljesíthető. Az ily módon elért eredmény csak gyorsúszó eredményként (csúcsként)
hitelesíthető.
8.6.7. Amennyiben a versenyen elektronikus időmérés van (mindkét oldalon hosszúpályás
versenyen illetve a rövid pályás versenyen egy oldalon) bármely váltó első tagjának eredménye
rekordként hitelesíthető. Ha a váltó első úszója a jelen szabályokban foglaltaknak megfelelően úszta
a rekordot, eredménye akkor sem semmisül meg, ha a későbbiekben a váltócsapatot a versenyből
kizárják - feltéve, hogy a váltó kizárására okot adó szabálysértés azután történt, miután az első úszó
a résztávját befejezte.
8.6.8. Ha egy versenyző egy hosszabb táv úszása közben, résztávon országos csúcsot akar elérni,
ezt a verseny rendezőjével a rajt előtt közölnie kell, hogy a résztáv idejét külön is mérjék, illetve,
hogy azt az elismert, hivatalos önműködő versenybíráló berendezés mérje. Ilyen esetben az úszónak
a teljes távot le kell úsznia ahhoz, hogy a résztávon elért országos rekord hitelesíthető legyen. A
vezetőbírónak a csúcskísérleteket – legkésőbb a versenyszám megkezdése előtt – ki kell hirdetnie.
Az országos csúcs elérése utáni résztáv teljesítése sem ütközhet a komolytalan versenyzés
tilalmába. A komolytalan versenyzés megállapítása a versenybíróság elnökének joga és kötelessége.
8.6.9. Annak érdekében, hogy a versenyzőknek lehetőségük legyen a szenior úszóversenyeken
viszonylag ritkán megrendezésre kerülő 800 és 1500 méteres gyorsúszás versenyszámokban
ranglistán szereplő időt elérni a verseny rendezője a versenykiírásban úgy rendelkezhet, hogy a 800
méteres eredmény ranglistán rögzítésre kerülő eredménynek számít.
8.6.10. Az 50 méteres ("hosszú pályás") medencében elért korcsoport-csúcsok mellett országos
korosztályos csúcseredményeként nyilvántartásba kerülnek a 25 méteres ("rövid pályás") pályákon
elért legjobb eredmények is.
8.7. Az egyes versenyszámokban a versenyt szabályosan befejezett versenyzők vagy váltók
felsorolása után fel kell tüntetni azokat a versenyzőket és váltókat – egyéni versenyszámoknál az
egyesületi hovatartozásukat is –, akik a versenyt feladták vagy akiket a versenyből kizártak. A kizárt
versenyző által elért időeredményt nem szabad a jegyzőkönyvekben feltüntetni, kivéve, ha a 100
méteresnél hosszabb távokon a versenyt 100 méter után adták fel, illetve ezután került sor a
kizárásra okot adó eseményre. Az eseményt megelőző részidő(k) szerepelhet(nek) a
jegyzőkönyvben.
8.8. Az úszóverseny jegyzőkönyvében fel kell tüntetni az óvásokat, azok elintézését, valamint a
fegyelmi eljárást kívánó cselekményeket, de fel lehet venni mindazokat az eseményeket,

amelyeknek jegyzőkönyvezését a verseny elnöke szükségesnek látja.
8.9. A szabálytalanul elkészített, valamint a határidőn túl megküldött jegyzőkönyvben foglalt
versenyeredmények a csúcsok hitelesítésénél, minősítésnél, rangsorolásnál és egyéb értékelésnél
nem vehetők számításba. Ilyen esetet követően a versenytitkár és a versenybíróság elnöke ellen a
fegyelmi eljárást minden esetben le kell folytatni.
8.10. Az elektromos időmérő- és helyezésmegállapító berendezés meghibásodása esetén az
időeredmény és a helyezés megállapítására a FINA szabályokban alkalmazott technikát kell
alkalmazni.
9. SPORTSZERŰSÉG
9.1. A MSzÚOSz a szenior úszó versenyeken a „fair play” szellemiségű sportszerű magatartást
tekinti természetesnek.
9.2. A MSzÚOSz elnöksége a tagegyesületek javaslata alapján dicséretben részesítheti az adott
évben kiemelkedően sportszerűen viselkedő, megnyilvánuló versenyzőt. A javasolt versenyző nem
lehet a MSzÚOSz elnökségének vagy valamely bizottságának tagja. Az indoklással ellátott
javaslatot év közben az adott évre, illetve január 15-éig az előző évre lehet megtenni e-mail útján.
10. KÜLFÖLDÖN ELÉRT EREDMÉNYEK, VERSENYZÉS KÜLFÖLDÖN
10.1. A MSzÚOSz tagjai által külföldön elért eredmények kizárólag, a FINA tagországai, illetve
azon országok szenior (masters) szövetségeinek tagjai által a FINA szenior szabályai szerint
rendezett versenyeken elért eredmények kerülhetnek az országos csúcslistába illetve ranglistába.
10.2. A MSzÚOSz amennyiben szükséges, a regisztrált tagjai részére állítja ki a tagsági igazolványt
az Európa-bajnokságokon, a világbajnokságokon, a világjátékokon, valamint más külföldi
versenyeken történő induláshoz

