VII. Fedett Pályás Nyílt Szenior Úszó Országos Bajnokság
XV. Nemzetközi Szenior Úszóverseny
2018. november 17-18. Hódmezővásárhely
A verseny célja:
A MSzÚOSz által szervezett legmagasabb szintű versenyen Magyarország 2018. évi
Fedett Pályás Szenior Úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése.
Teljesítmények felmérése, az egyesületi, ill. korosztályos rangsor megállapítása,
továbbá versenylehetőség biztosítása a hazai és a külföldi versenyzők részére.
Rendezők: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hód- Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club/HSÚVC/
Központi támogatók:
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NEA Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma
A verseny helye: A hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső fedett sportuszoda.
Cím: H-6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1.
GPS: N46,4119113 E20.3165692.
Versenymedence: 50m-es 10 pályás, feszített víztükrű, vízhőfok: 27fok.
Időmérés: elektromos
Bemelegítő medence: 21m-es, 6 pályás, feszített víztükrű,vízhőfok:28fok
A verseny kezdési ideje:
2018. november 17. szombat 10:30 (melegítés 10:00)
2018. november 18. vasárnap 8:45 (melegítés 8:00)
Verseny megnyitó: 2018. november 17. szombat 13:45
A verseny kiírás és egyéb információk megtalálhatók: www.mszuosz.hu.
A verseny résztvevői: Az úszóversenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt.
Sportorvosi vizsgálat ajánlott.
A verseny nyílt. Hazai résztvevő lehet minden 25. életévét betöltött, az MSZUOSZ
egyesületi tag és regisztrált versenyzője.
Az MSZUOSZ versenyszabályzata szerint a nem regisztrált versenyzők és nem
regisztrált versenyzőket is indító váltók versenyen kívül indulhatnak. Minden versenyző
csak a saját korcsoportjában indulhat.

Versenyprogram:
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S z o mb at
10:30 (meleg ítés 10:00)
400m férfi veg yes ús zás
400m női veg yes ús zás
800m férfi g yors ús zás
800m női g yors ús zás
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14:00 (meg n y itó 13:45)
200m férfi pillang óús zás
200m női pillang óús zás
100m férfi hátús zás
100m női hátús zás
50m férfi mellús zás
50m női mellús zás
200m férfi g yors ús zás
200m női g yors ús zás
50m férfi pillang óús zás
50m női pillang óús zás
200m férfi mellús zás
200m női mellús zás
4x50 férfi g yors
4x50 női g yors
4x50 mix veg yes
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V as árn ap
8:45 (meleg ítés 8:00)
400m férfi g yors ús zás
400m női g yors ús zás
100m férfi mellús zás
100m női mellús zás
200m férfi hátús zás
200m női hátús zás
50m férfi g yors ús zás
50m női g yors ús zás
100m férfi pillang óús zás
100m női pillang óús zás
50m férfi hátús zás
50m női hátús zás
200m férfi veg yes ús zás
200m női veg yes ús zás
100m férfi g yors ús zás
100m női g yors ús zás
4x50 férfi veg yes
4x50 női veg yes
4x50 mix g yors

Egyéni és váltó korcsoportok: A FINA és az MSZÚOSZ szabályai szerint.
Egyé ni számok:
Korcsoportok
Sz. é v
Korcsoportok
I.
25-29 1989-1993
VIII.
60-64
II.
30-34 1984-1988
IX.
65-69
III.
35-39 1979-1983
X.
70-74
IV.
40-44 1974-1978
XI.
75-79
V.
45-49 1969-1973
XII.
80-84
VI.
50-54 1964-1968
XIII.
85-89
VII. 55-59 1959-1963
XIV.
90-94
XV.
95-99

Sz. é v
1954-1958
1949-1953
1944-1948
1939-1943
1934-1938
1929-1933
1924-1928
1919-1923

Váltók:
Kcs Össz év
Kcs
I. 110-119 év
II.
III. 160-199 év
IV.
V. 240-279 év
VI.
VII.

Össz év
120-159 év
200-239 év
280-319 év
320-359 év

Nevezési díjak: egyéni számokban: 900 Ft/rajt/versenyszám.
70 év felett 2 versenyszám ingyenes kivétel a 800 és 400 méteres
gyorsúszás.
Mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők nevezése a 800 és 400
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méteres gyorsúszás kivételével, napi két számban díjtalan.
Az egyéni nevezési díjakat a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vizilabda Club,
MKB Zrt.10300002-45701298-00003285 számlaszámra kell befizetni, legkésőbb a
nevezési határidő lejártáig. ( IBAN: HU 12 1030 0002 4570 1298 0000 3285) vagy
készpénzben helyszínen. Külföldi egyesületek versenyzői a helyszínen fizethetik a
nevezési díjat.
A nevezés on line történik a www.szeniorob.hu honlapon 2018.10.17 szerdától.
Nevezési díjat visszalépés esetén nem tudunk visszafizetni vagy más versenyzőre
átruházni.
Váltó számokban: 1200Ft/váltó/versenyszám. A váltók nevezési díjait a helyszínen
lehet fizetni.
Nevezési határidő: 2018.11.14. szerda, éjfél.
Egyéb információ:
A hódmezővásárhelyi uszoda foglaltsága miatt a verseny időtartama korlátozott. Ezért a
szombat délutáni 14 órai kezdést mindenképpen tartanunk kell.
Amennyiben 800 gyorson a futamok időtartama nem férne bele a rendelkezésre álló időbe
akkor a leglassabb futamokat a FINA által is engedélyezett módon összevonva két
versenyzővel egy pályán kézi időméréssel rendezzük meg.
Kérjük a nevezési határidő betartását, hogy a rajtlistát időben közzé tudjuk tenni!

Verseny díjazása: a helyezéseket a versenybíróság az időfutamokban elért
időeredmények alapján dönti el. Az Országos Bajnokság egyes versenyszámainak,
korcsoportonként az első, második és harmadik helyezettje érem díjazásban részesül.
Díjazásra kerül a legtöbb pontot elérő egyesület. A pontszámítás az első 8 helyezettre 87-6-5-4-3-2-1 pont.
A legtöbb induló versenyzővel résztvevő csapat külön díjat kap.
Minden résztvevő, minden idő eredménye a világcsúcshoz képest értékelésre kerül
külön a férfiakra és a nőkre. A legértékesebb három férfi és három női eredményt elérő
versenyzőt külön díjazzuk.
Egyebek: a versenyen az EGYRAJTOS szabály érvényesül.
A kiírásban nem érintett kérdésekben a LEN és a FINA a MszÚOSz és a MÚSZ
versenyszabályai az irányadók.
A versenyeken valamennyi versenyző a joghatályos FINA szabályban rögzített anyagú
és típusú úszónadrágokat, úszódresszeket használhatja.
Általános információk:
A versenyzők belépése díjtalan. Az uszoda területén a papucs használata kötelező.
Parkolásra kérjük figyeljenek, a városban építkezés van, nehezebb megközelíteni és
esetleg más módon is az uszodát, lelátó jegyet szed a fürdő a vendégektől
Közös vacsora:
Szombaton 2018.11.17-én 19 órától ingyenes közös vacsora az uszoda emeletén,
amennyiben változna a helyszín azt versenyig közöljük. A www.szeniorob.hu on line
nevezési honlapon kérjük feltüntetni ki szeretne részt venni a vacsorán. Kérjük, aki

teheti süteménnyel járuljon hozzá a vacsorához.
A versennyel kapcsolatos információ kérhető:
Kenéz László:+36-20-3884-389-es mobilján, és a
email címen.

hsuvc@freemail.hu

Étel kiszállítás, a Hordó pizzériából (menük, frissensültek, pizzák, saláták, stb.):
tel.: +36 62 22 23 22
web: www.pizza-futar.hu
Általunk ajánlott szállások:
Ágnes Apartman
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 25.
Férőhelyek száma: 4 + 2 fő.
+36 30 207 7329, kandorobert65@gmail.com
Ingyenes parkolási lehetőség.
(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre.)
Márti Apartman
6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 1-3. I. lph. 2. em. 8.
Férőhelyek száma: 3.
Ingyenes parkolási lehetőség a kb. 200 m-re lévő mélygarázsban.
Foglalás: 30/246-8928, marti.bozo@gmail.com
(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre.)
HotelGinkgo****
H-6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2. (GPS É 46.41437° K
20.31645°)
Tel.: +36 62 532 532.
Fax : +36 62 532 532.
Mobil: +36 30 833 2823.
Kedvezményes szobaár
(A foglalásnál kérjük, hivatkozzanak a versenyre.)
Email: info@ginkgohotel.hu

Ajánlat tartalma:
•

Szállás a Hotel Ginkgo****-ban,

•

Bőséges svédasztalos reggeli,

•

Szállodai fitness- wellness részleg használata (finn- és infraszauna, fitnessterem),

•

Ingyenes szállodai parkoló használat (szabad kapacitás függvényében),

•

Ingyenes széles sávú szobai internet csatlakozási lehetőség, a szálloda földszintjén Wifi
elérés,

•

Idegenforgalmi adó és ÁFA.

Bármilyen egyéb információval, készséggel állunk rendelkezésükre.
Szeretettel várunk Mindenkit!

Mindenkinek Jó Versenyzést Kívánunk!
Hódmezővásárhely, 2018. 09.21.

Kenéz László elnök
Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club

