
Versenykiírás
A verseny tömegsport rendezvény, melynek célja az egészséges életmód és az úszás népszerűsítése. Az eseményre csapatok 
jelentkezését várjuk.  A versenyen a csapatok 24 órán keresztül úsznak az úszásnem kikötése nélkül. Egy sávban egyszerre 
két csapat úszik, ezért összesen 8 csapat vehet részt a versenyen. A csapatok minimális létszáma 16 fő.

A verseny rendezője:  VÜZ Nonprofit Kft. 
A verseny időpontja:  2017. március 10-én 12.00 órától március 11-én 12.00 óráig

Helyszín:   Csik Ferenc Tanuszoda, Keszthely, Fodor utca 43. 
   25 méteres, 4 sávos medence. A víz hőmérséklete: 27,5 – 28 oC

Nevezési díj:   2 500 Ft/fő

Nevezés menete és feltételei:
Jelentkezni február 15-én, 24.00 óráig lehet, kizárólag e-
mailben, pontosan és hiánytalanul kitöltött nevezési lappal.  
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Az első 8, 
valamint 2 tartalék csapat nevezését tekintjük véglegesnek 
és minden jelentkezőt értesítünk a továbbiakról.
Február 21-ig az első nyolc csapat nevezési díjának meg 
kell érkeznie. Amennyiben valamelyik csapat nem fizeti 
ki határidőig a nevezési díjat, elveszíti az indulási jogát 
és automatikusan a következő – tartalék – csapat lép a 
helyébe.
A nevezési díj kifizetése után a nevezés végleges, a beküldött 
névsort is véglegesnek tekintjük, az a továbbiakban nem 
módosítható. (A nevezési lap elküldésével és a nevezési díj 
kifizetésével a résztvevők tudomásul veszik, hogy a leadott 
névsor a későbbiekben nem módosítható és a kifizetett 
nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.)

Díjazás:
 Minden csapat serleget, valamint minden résztvevő 
emlékérmet kap

 Minden csapattag a rendezvényre készült pólót kap. 
(Rosszul megadott méretek miatt nem vállalunk 
felelősséget.)

Versenyszabályok:
 A csapatok létszáma minimum 16 fő, korra, nemre 
nincs megkötés.

 Csapatonként egy főnek mindig a medencében kell 
tartózkodnia, de egy csapatból egyszerre egy fő 
úszhat. (Egy időben csak egy fő által leúszott hosszt 
számolunk.)

 Úszásnemre való megkötés nincs.
 Segédeszköz használható, de csak olyan, ami az úszás 
sebességét nem befolyásolja. (Pl.: úszólap, szivacsrúd 
használható, tenyérellenállás, uszony viszont nem.)

 Váltóban úszás engedélyezett.
 A versenybírók a leúszott, befejezett hosszakat 
számolják, a lefújáskor nem befejezett hossz nem kerül 
beszámításra

 Az első helyet a legnagyobb távot úszó csapat szerzi 
meg.

 A verseny kezdete előtt 2 órával (március 10-én 10.00 
órára) a csapatkapitányoknak meg kell érkeznie és 
jelentkeznie kell a versenybíróságnál.

Egyéb szabályok:
 A rendezvény résztvevői március 10-én 10.00 órától 
tartózkodhatnak az uszodában. 8.00-10.00 óráig az 
uszoda látogatása csak belépőjegy megváltásával 
lehetséges.

 Március 10-én 10.00 órától csak a rendezvényre 
érkezők tartózkodhatnak az uszodában. (Kísérők, nézők 
300 Ft-os belépőjeggyel jöhetnek be.) A karszalagok 
viselése (a csapatok tagjainak is) kötelező.

 A pénztár 19 óráig lesz nyitva. Belépőjegy vásárlására 
ezután nincs lehetőség.

 A rendezvény után (március 11-én) 14.30 óráig az 
uszodát minden résztvevőnek el kell hagynia. 

 Az uszodatérbe utcai ruhában tilos bemenni! Kérjük a 
nézőket és kísérőket, gondoskodjanak váltóruháról. 
Kérjük a csapatkapitányokat, hívják fel erre a figyelmet.

 Az uszodatérbe üveget és ételt tilos bevinni, étkezni az 
uszoda előterében lehet.

 A szaunát kizárólag a versenyben résztvevők 
használhatják, nézők és kísérők nem.

 Kerüljük az alkoholfogyasztást!
 Dohányozni csak az uszodát körülvevő kerítésen kívül 
lehet!

 Az uszoda házirendjének betartása mindenki számára 
kötelező!

 Kérünk mindenkit, legyen sportszerű és ügyeljen a 
sportrendezvényhez méltó viselkedésre.

Ellátás:
 A csapatok tagjainak nem kell a rendezvényre külön 
belépőjegyet vásárolniuk.

 A csapatok tagjainak egyszeri meleg étkezést 
biztosítunk.

 A csapatok tagjai a rendezvény ideje alatt ásványvizet, 
szőlőcukrot és péksüteményeket is kapnak.

 Az uszoda melleti iskola épületében minden csapatnak 
boztositunk egy tantermet. „Táborverés” csak ezekben 
a termekben lehetséges, az uszodában nem! (A termek 
elfoglalásakor 20.000 Ft kauciót kérünk.)

 Az uszoda melletti kollégiumban lehetőség van szállás 
igénybevételére is, 6 ágyas szobákban, 2500 Ft/fő/
éjszaka áron. Az erről szóló igényeket a nevezési lapon 
kell feltüntetni.

Nevezés: titkarsag@khvuz.hu
Nevezéseket kizárólag ezen a címen fogadunk!
Információk:       Telefon: 06 30 436 2963 - Csendes Antal



Korcsoportok és nemek:
 Felnőtt férfi
 Felnőtt női
 Gyermek (14 éves korig) - fiúk, lányok együtt

A versenyt csak abban az esetben rendezzük meg, ha az 
adott korcsoportban legalább 8 fő indul.

A verseny menete:
A nevezők számától függően 4, 8, vagy 16 futamba sorsoljuk 
a jelentkezőket. Minden futamból a két leggyorsabb 
versenyző jut tovább, egészen a döntőig, amely az utolsó 
4 fős futam lesz. A végeredmény ebben a futamban dől el 
1-4. helyezettig. A többi résztvevőnek helyosztókat nem 
rendezünk.

Szabályok, továbbjutás:
 Az úszásnemben nincs megkötés, segédeszköz 
használata nem megengedett.

 Indulni vízből és startfejessel is lehet. 
 Időmérés nincs. 
 Minden futamot 3 versenybíró figyel. A beérkezési 
sorrendről videófelvétel segítségével döntenek. 

Díjazás:
 az 1-3. helyzetettek érmet kapnak.

Nevezés: zot@t-online.hu

A gyorsulási versenyre érkező nevezéseket 
kizárólag ezen a címen fogadjuk

 

2017. március 5-ig!

Információk:
Telefon: 06 30 388 78 38 - Illés Zoltán

Versenykiírás
A 24 órás úszás záró órája és az eredményhirdetés előtti szokásos jó hangulat tovább fokozása érdekében 25 méteres 
gyorsulási versenyt hirdetünk. 

A verseny rendezője:  VÜZ Nonprofit Kft. 
A verseny időpontja:  2017. március 11-én 12.30

Helyszín:   Csik Ferenc Tanuszoda, Keszthely, Fodor utca 43. 
   25 méteres, 4 sávos medence. A víz hőmérséklete: 27,5 – 28 oC

Nevezési díj:   Külön nevezési díj nincs  
   (A gyorsulási versenyen csak a fő rendezvény résztvevői vehetnek részt.)

SPEED
25 méteres GYORSULÁSI 

  VERSENY

Tudjuk, hogy a zene az kell! Éppen ezért lesz is, de hogy mi 
szól majd a rendezvény ideje alatt, azt a csapatokra bízzuk.
Minden csapattól kérünk 1 órás, vagy 2x1 órás zenei 
összeállitást. A rajt előtt sorsolással döntjük el, melyik 
órában, melyik csapat zenéje szól majd. Minden csapat 2 
zenei órát kap, egyet a „hangos”, egyet pedig a „csendes” 
időszakra.

Feltételek és határidő:
Az összeállitást USB-s adathordozón, MP3 formátumban 
kérjük. (Ennek terjedelmi és technikai okai is vannak.) A 
zenék leadására március 10-én, 11 óráig van lehetőség. 

A következő „óra-párokat” sorsoljuk:
13.00-14.00 és 01.00-02.00
14.00-15.00 és 02.00-03.00
15.00-16.00 és 03.00-04.00
16.00-17.00 és 04.00-05.00
17.00-18.00 és 05.00-06.00
18.00-19.00 és 06.00-07.00
19.00-20.00 és 07.00-08.00
20.00-21.00 és 08.00-09.00

Szóljon a ti zenétek!


