
I. Márton napi Vizi csata 

A verseny célja: Az úszás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a fiatalabb sportolóknak, 

hogy jelenlegi tudásukat felmérhessék.  

Amatőr gyerekeknek is biztosítani a versenyzés örömét, élményét.  

Igazolt sportolóknak szakmai minimum vizsga megszerzésére lehetőség.  

 

A verseny rendezője: Pécsi Vörös Meteor Sportkör Úszószakosztálya. 

A verseny időpontja: 2018. november 11. vasárnap 9 óra. 

 

A verseny helyszíne: Pécs, Apáczai Nevelési Központ Sportegységének 25 méteres fedett 

uszodája. 7632, Pécs, Apáczai körtér 1. 

A verseny formája: Egyéni és csapatverseny, versenyszámonként időfutamokkal megrendezve. 

  Az időfutamokba sorolás korcsoportoktól függetlenül történik, de az értékelés  

  a megadott korcsoportonként zajlik. 

Nevezési határidő: 2018. november 09. péntek, 20 óra. Módosításra lehetőség email-ben és a 

 30/898-5935ös telefonszámon, szombaton 18 óráig van lehetőség. 

A nevezés módja: E-mailben: A mellékelt nevezési lapot kitöltve, a pecsivmuszok@gmail.com email 
címen. Helyszíni nevezés nincs! Amennyiben az e-mailes nevezésről 12 órán belül 
nem érkezik visszaigazolás, kérjük, ismételje meg nevezését. 

 
Nevezési díj:  600Ft/fő/egyéni versenyszám, váltókban nevezési díj nincs! A nevezési díjakat a 

verseny előtt a helyszínen kérjük befizetni.  
 
Bemelegítés:  Az A, B, C, G, H, I kategóriának: 8:15 - 8:50  
 
 A D, E, F, J, K, L kategóriának: 10:30 - 11:00 (várhatóan) 
 
 
Időmérés: A versenyen az időmérés kézzel történik. 

 
Díjazás: Az egyéni és váltó-versenyszámokban minden kategóriában 1-3. helyezettek érmet kapnak.            

A „LIBA csata” futamokra nevezési díjat nem kell fizetni. 
 
Eredményhirdetés: Korosztályonként történik, a verseny vége után kb. 10 perccel. 

Kategóriák: Az alábbi korcsoportok szerint, külön fiú és lány kategóriák kerülnek megrendezésre:  

 

 

Amatőr korcsoportok Igazolt korcsoportok 

A 2012 és fiatalabbak G 2012 és fiatalabbak 

B 2010-2011 H 2010-2011 

C 2008-2009 I 2008-2009 

D 2006-2007 J 2006-2007 

E 2004-2005 K 2004-2005 

F 2003 és idősebbek L 2003 és idősebbek 
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A versenyszámok sorrendje: 

9:00 órától: 

1. 25m fiú gyorsúszás (A,B,C, G,H,I) 

2. 25m leány gyorsúszás (A,B,C, G,H,I) 

3. 25m fiú hátúszás (A,B,C, G,H,I) 

4. 25m leány hátúszás (A,B,C, G,H,I) 

5. 25 m fiú mellúszás (A,B,C, G,H,I) 

6. 25 m leány mellúszás (A,B,C, G,H,I) 

7. 25 m fiú delfin láb deszkával (A, G) 

8. 25 m leány delfin láb deszkával (A, G) 

9. 25 m fiú pillangóúszás (B,C, H,I) 

10. 25 m leány pillangóúszás (B,C, H,I) 

11. „Liba csata” a 4 legjobb időeredményt elérő fiú versenyző az 1. versenyszámban. (G,H,I) 

12. „Liba csata” a 4 legjobb időeredményt elérő leány versenyző az 2. versenyszámban. (G,H,I) 

 

Kb. 11:00 órától: 

13. 50m fiú gyorsúszás (D,E,F, J,K,L) 

14. 50 m leány gyorsúszás (D,E,F, J,K,L) 

15. 50 m fiú hátúszás (D,E,F, J,K,L) 

16. 50 m leány hátúszás (D,E,F, J,K,L) 

17. 50 m fiú mellúszás (D,E,F, J,K,L) 

18. 50 m leány mellúszás (D,E,F, J,K,L) 

19. 25 m fiú pillangóúszás (D) 

20. 25m leány pillangóúszás (D) 

21. 50 m fiú pillangóúszás (E,F, J,K,L) 

22. 50 m leány pillangóúszás (E,F, J,K,L) 

23. „Liba csata” a 8 legjobb időeredményt elérő fiú versenyző a 13. versenyszámban. 

24. „Liba csata” a 8 legjobb időeredményt elérő leány versenyző a 14. versenyszámban. 

 
Egyebek: 
- Minden kísérőnek 300 Ft-os kísérőjegy megváltása kötelező! 

- Öltözési lehetőséget az uszoda öltözőjében biztosítunk zárható öltözőkben, illetve (1000 FT 

kaució ellenében) zárható szekrényekben. 

- A víz hőfoka: 28 °C ±1 °C. 

- Büfé üzemelni fog a verseny ideje alatt, DE ételt az uszodatérben fogyasztani tilos! 

- Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az uszodatérbe, csak papucsban lehet 

belépni! 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 
 
Mindenkit sok szeretettel várunk, 
 
                         Kálóczy Zsuzsi 

Rendezőség nevében 

Pécs, 2018.10.25. 

 
 


