Magyar Úszó Szövetség
Cápa Országos Bajnokság
2021. évi
Versenykiírása és
Versenyszabályzata
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1. A verseny célja
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű
versenyeken
Magyarország 2021. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése.
Az egyesületi úszószakosztályok munkájának felmérése az egyes
bajnokságokon és az egyesületi rangsor megállapítása.
2. A verseny helyszíne és időpontja
Helyszín:

Tiszavirág Sportuszoda
6723 Szeged, Etelka sor 3-5/a

Verseny időpontja:

2021. július 14-17.

Nevezési Időszak:

2021. július 2. 00:00 – július 9. 23:59

Korosztályok:

lányok: 2010-2011
fiúk: 2009-2010

3. Technikai információk
50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű medence, vízhőfok: 26,5 °C
Elektromos időmérő berendezés, OMEGA

4. Verseny rendezője
Szegedi Úszó Egylet

5. Versenybíróság Elnöke
Dr. Lukács Lilla

6. A verseny résztvevői
A MÚSZ tagszervezetei és versenyzői, akik teljesítik a kiírásban szereplő
szintidőket (1. sz. melléklet) és megfelelnek a FINA és MÚSZ szabályzatban
szereplő feltételeknek. A kvalifikációs versenyeken a külföldi versenyzők
indulásáról az aktuális járványhelyzet alapján a Magyar Úszó Szövetség fog
dönteni.
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A MÚSZ által rendezett bajnokságok lehetnek korosztályhoz és/vagy
szintidőhöz kötöttek, vagy nyíltak és szintidőhöz kötöttek, azokon azok a
versenyzők vehetnek részt:
-

-

-

akik saját névre szóló, a NYÁB által ügykezelt Sportegyesületi Tagsági
Könyvben („Kék könyv”) bejegyzett érvényes MÚSZ kóddal, és
sportorvosi engedéllyel, valamint
érvényes versenyengedéllyel, valamint
az 1985. január 01. után született versenyzők esetében az
úszásnem sikeres szakmai minimum vizsgájával rendelkeznek,
valamint
a nevezési időszak első napján az őket nevezni kívánó MÚSZ
tagszervezet hivatalosan leigazolt versenyzői, valamint
a versenykiírás nevezésre vonatkozó és a MÚSZ Szabálykönyvében foglalt
egyéb
feltételeknek megfelelnek, és a bajnokságra az arra jogosult MÚSZ
tagszervezet benevezi.

A nevezést benyújtó MÚSZ tagszervezet csak a nevezés idején joghatályos
bírósági bejegyzés szerinti névhasználatra jogosult.
-

-

A nem magyar állampolgárságú rajthoz állók összes nevezési
feladatai ügyében a FINA szabályok és a jelen kiírás 13. h) pontjában
rögzített MÚSZ szabályok szerint kell, eljárjon az úszó versenyzőt
nevező egyesület.
Azon MÚSZ tagszervezet, amely ellen jogerős tiltó határozat van
hatályban, annak lejártáig az Országos Bajnokságokon nem indulhat.
(Ha a büntetés tartama a verseny kezdete előtt
letelik, abban az esetben a nevezés leadható az eltiltás hatálya alatt is.

7. Versenyszámok és azok sorrendjei
1. NAP

2. NAP

3. NAP

4. NAP

ELŐFUTAMOK
9:30

SZERDA

9:30

CSÜTÖRTÖK

9:30

PÉNTEK

9:30

SZOMBAT

1.

4x100 M MIX VEGYES

11.

400 M FFI GYORS

19.

200 M FFI GYORS

29.

100 M FFI GYORS

2.

50 M FFI GYORS

12.

400 M NŐI GYORS

20.

200 M NŐI GYORS

30.

100 M NŐI GYORS

3.

50 M NŐI GYORS

13.

100 M FFI HÁT

21.

200 M FFI MELL

31.

200 M FFI HÁT

4.

200 M FFI PILLANGÓ

14.

100 M NŐI HÁT

22.

200 M NŐI MELL

32.

200 M NŐI HÁT

5.

200 M NŐI PILLANGÓ

15.

200 M FFI VEGYES

23.

100 M FFI PILLANGÓ

33.

4X100 M FFI GYORS

6.

100 M FFI MELL

16.

200 M NŐI VEGYES

24.

100 M NŐI PILLANGÓ

34.

4X100 M NŐI GYORS

7.

100 M NŐI MELL

17.

4X200 M FFI GYORS

25.

400 M FFI VEGYES

35.

800 M FFI GYORS*

8.

4x100 M MIX GYORS

18.

4X200 M FFI GYORS

26.

400 M NŐI VEGYES

36.

1500 M NŐI GYORS*

9.

800 M NŐI GYORS*

27.

4X100 M FFI VEGYES

10.

1500 M FFI GYORS*

28.

4X100 M NŐI VEGYES
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DÖNTŐK
SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

17:00

4X100 M MIX VEGYES

17:00

400 M FFI GYORS A

17:00

200 M FFI GYORS A

17:00

800 M FFI GYORS

17:07

800 M NŐI GYORS

17:07

400 M FFI GYORS B

17:05

200 M FFI GYORS B

17:11

100 M FFI GYORS A

17:18

50 M FFI GYORS A

17:14

400 M NŐI GYORS A

17:10

200 M NŐI GYORS A

17:15

100 M FFI GYORS B

17:21

50 M FFI GYORS B

17:21

400 M NŐI GYORS B

17:15

200 M NŐI GYORS B

17:19

100 M NŐI GYORS A

17:24

50 M NŐI GYORS A

17:28

100 M FFI HÁT A

17:20

200 M FFI MELL A

17:23

100 M NŐI GYORS B

17:27

50 M NŐI GYORS B

17:32

100 M FFI HÁT B

17:25

200 M FFI MELL B

17:27

800 m ffi gyors eh.

17:30

4x100 m mix vegyes eh.

17:36

100 M NŐI HÁT A

17:30

200 M NŐI MELL A

17:31

200 M FFI HÁT A

17:34

800 m női gyors eh.

17:40

100 M NŐI HÁT B

17:35

200 M NŐI MELL B

17:36

200 M FFI HÁT B

17:38

200 M FFI PILLANGÓ A

17:44

400 m ffi gyors eh.

17:40

200 m ffi gyors eh.

17:41

200 M NŐI HÁT A

17:43

200 M FFI PILLANGÓ B

17:48

400 m női gyors eh.

17:44

200 m női gyors eh

17:46

200 M NŐI HÁT B

17:48

200 M NŐI PILLANGÓ A

17:52

200 M FFI VEGYES A

17:48

100 M FFI PILLANGÓ A

17:51

100 m ffi gyors eh.

17:53

200 M NŐI PILLANGÓ B

17:57

200 M FFI VEGYES B

17:52

100 M FFI PILLANGÓ B

17:55

100 m női gyors eh.

17:58

50 m ffi gyors eh.

18:02

200 M NŐI VEGYES A

17:56

100 M NŐI PILLANGÓ A

17:59

4X100 M FFI GYORS

18:02

50 m női gyors eh.

18:07

200 M NŐI VEGYES B

18:00

100 M NŐI PILLANGÓ B

18:06

4X100 M NŐI GYORS

18:06

100 M FFI MELL A

18:12

100 m ffi hát eh.

18:04

200 m ffi mell eh.

18:13

1500 M NŐI GYORS

18:10

100 M FFI MELL B

18:16

100 m női hát eh.

18:08

200 m női mell eh.

18:31

200 m ffi hát eh.

18:14

100 M NŐI MELL A

18:20

4X200 M FFI GYORS

18:12

400 M FFI VEGYES A

18:35

200 m női hát eh.

18:18

100 M NŐI MELL B

18:31

4X200 M FFI GYORS

18:19

400 M FFI VEGYES B

18:39

4x100 ffi gyors eh.

18:22

200 ffi pillangó eh.

18:42

200 m ffi vegyes eh.

18:26

400 M NŐI VEGYES A

18:43

4x100 női gyors eh.

18:26

200 női pillangó eh.

18:46

200 m női vegyes eh.

18:33

400 M NŐI VEGYES B

18:47

1500 női gyors eh.

18:30

1500 M FFI GYORS

18:50

4x200 m ffi gyors eh.

18:40

100 m ffi pillangó eh.

18:48

100 m ffi mell eh.

18:54

4x200 m női gyors eh.

18:44

100 m női pillangó eh.

18:52

100 m női mell eh.

18:48

400 m ffi vegyes eh.

18:56

4x100 M MIX GYORS

18:52

400 m női vegyes eh.

19:02

1500 m ffi gyors eh.

18:56

4X100 M FFI VEGYES

19:06

4x100 m mix gyors eh.

19:03

4X100 M NŐI VEGYES

19:10

4x100 m ffi vegyes eh.

19:14

4x100 m női vegyes eh.

Megjegyzés: *= a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután úszik!
Döntők: "A" idősebb évjárat, "B" fiatalabb évjárat

8. Helyezések eldöntése
A helyezéseket a versenybíróság az elért időeredmények alapján dönti el.
Előfutam
Az adott versenyszámból történő továbbjutás, illetve – kiírás szerint – a
helyezések eldöntése érdekében megrendezett futam.
Külföldi versenyzők részére vonatkozó meghatározások, jelen versenykiírás 13.)h
pontja érvényes.
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Időfutam
A megjelölt versenyszám előfutamában elért időeredmények összesítésével kialakuló
versenyzői
sorrend.
Az időfutamos rendszerben megrendezésre kerülő egyéni versenyszámokban a
legjobb nyolc nevezési idővel rendelkező versenyző áll a délutáni programban
rajtkőre (800 m gyorsúszás, 1500 m gyorsúszás). Az időfutamos rendszerben
megrendezésre kerülő váltó versenyszámok az aznapi döntő-program végén
kerülnek megrendezésre.

Döntő
Az előfutam legeredményesebb 8 versenyzőjének/csapatának helyezését eldöntő
futama a döntő.

A Cápa bajnokságokon az előfutamokban az évjáratok szerint a legjobb nyolc
eredményt elérő versenyzők részére külön döntőt rendezünk, az idősebb
évjárat az A döntő, a fiatalabb évjárat a B döntőben szerepel. Az előfutam
évjáratonkénti 9. és 10. helyezett versenyzője, illetve váltócsapata a döntők
automatikus tartaléka.
Szétúszás
Egy órán belül újra kell úszni az érdekelt versenyzőknek, ha az előfutamokban
elért azonos időeredmények alapján a döntő, vagy a középdöntők utolsó
pályájára egyaránt jogosultságot szereztek, figyelembe véve a versenyszám
döntőjének megrendezési időpontját. Ha valamelyik versenyszámban kettő
vagy több versenyző kerül egyazon időeredménnyel a döntőbe, akkor ilyen
esetben a pályákat sorsolással kell számukra kijelölni.
9. Díjazás
Az Országos Bajnokságok egyéni versenyszámainak magyar első, második és
harmadik helyezettjei bajnoki éremdíjazásban részesülnek. A Cápa,
korosztályokban évjáratonként hirdetünk bajnokot. A váltókban korosztályos
értékelés alapján hirdetünk bajnokot.
A győztesek, a lányoknál: Magyarország a Cápa 10-, Cápa 11-, Úszóbajnoka,
valamint a fiúknál: a Cápa 11-, Cápa 12-, Úszóbajnoka címet nyerik el.
A Cápa korosztályos bajnokságok váltóversenyszámaiban korosztályos értékelés
alapján hirdetünk bajnokot.
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A Cápa bajnokság IV-VI. helyezettjei oklevél-díjazásban részesülnek.
10. Költségek
A versenykiírásban található bajnokságok rendezőivel - külön szerződésben
foglaltak alapján jár el a MÚSZ - a rendezési és díjazási költségek egy részének
költségtérítésében. A versenyzők nevezési, szállás, étkezési, utazási, valamint
egyéb költségeit a nevező egyesületek fizetik.
11. Nevezések – nevezési feltételek
Nevezési díj: 2.000.- / rajt.
A 2021. évi Országos Bajnokságokra a MÚSZ online nevezési rendszerén keresztül
lehet nevezni.
a) A MÚSZ által rendezett bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon

a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy személy jogosult
intézkedésre. Az intézkedésre jogosult személy, a nevezésre jogosult
sportszervezet képviselője, vagy az általa írásban felhatalmazott
nagykorú személy lehet. Amennyiben az intézkedő személy önhibáján
kívül nem tudja a feladatát ellátni, úgy a Versenybíróság titkársága felé
írásban bejelenti az egyesület ügyeiben eljáró illetékes személy nevét.
A 2021. évi Országos Bajnokságokra a MÚSZ online nevezési rendszerén keresztül
lehet nevezni. Ezt a rendszert az egyesületek képviselői előzetes regisztráció után
vehetik igénybe. A nevezésre rendelkezésre álló időtartam az 2.) pontban megjelöltek
szerinti. A versenyek rajtlistáját a rendezők 24 órával a verseny kezdete előtt teszik
közzé az Interneten, az általuk megadott saját és az online nevezések honlapján a
www.muszuszoranglista.hu oldalon.
12. Ruházat, felszerelés

Szövetség által rendezett bajnokságokon rajthoz álló versenyzők kötelesek
egyesületük formaruháját viselni. A felszereléseken a versenyek és az
eredményhirdetések során a sportszergyártó cég neve mellett az adott
egyesület jóváhagyásával a szponzorok neve, emblémája, hirdetése helyet
kaphat, tiszteletben tartva a Magyar Úszó Szövetség megállapodásaiban vállalt
kötelezettségeket, az általánosan elfogadott reklámetikát, szabályokat. Az
egyesületek kötelesek az adott bajnokság nevezésével egyidejűleg az általuk
jóváhagyott a sportolók szerelésein helyet kapó hirdetők nevét és logóját
benyújtani. Amennyiben a MÚSZ a verseny kezdetét megelőző 24 órával nem
emel kifogást, akkor a benyújtott lista jóváhagyottnak minősül.
Magyar egyesületet képviselő versenyző nem indulhat más ország zászlóját,
feliratát tartalmazó felszerelésben. A versenyeken valamennyi versenyző,
korosztálytól függetlenül használhatja a mindenkori joghatályos FINA
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szabályban rögzített anyagú és fajtájú úszónadrágokat és úszódresszeket.
13. Egyéb rendelkezések
Az egyéb információkat és a COVID-2019 miatti változtatásokat az országos,
régiós és a hosszútávúszó medencés bajnokságok nevezési határideje után
kiküldött csapatvezetői tájékoztató tartalmazza.
a) Számítástechnikai

feltételek: A jelen Versenykiírásban szereplő
bajnokságokon a rendezők a MÚSZ versenylebonyolító programját
kötelesek használni. Mivel az összes rendező köteles a MÚSZ
törzsadatait használni, ezért nincs szükség a nevezéseknél időeredmény
megadására. A verseny után 6 órán belül a „mentes.dat” és a „muszexp.dat” állományokat, valamint a verseny hivatalos és teljes (a verseny
fedőlapját, a statisztikai táblázatot és a versenybíróság összetételét is
tartalmazó) jegyzőkönyvét meg kell küldeni a MÚSZ részére és fel kell
tölteni a www.muszuszoranglista.hu megadott oldalára az
Engedélyezett versenyek megfelelő sorába.

b) Óvások: Óvást a csapatvezető a versenyszám leúszása után 30 percen

belül írásban nyújthat be a versenybíróság titkárához 10.000, - Ft óvási
díj egyidejű befizetésével. Az óvást a benyújtónak aláírásával kell
hitelesítenie. Az óvást a versenybíróság a FINA szabályaival egyezően
elbírálja, és azt írásban közli az érdekeltekkel. Az ily módon hozott
döntést az érdekelteknek végre kell hajtani. A versenybíróság döntése
ellen 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést a Szövetség Elnökéhez kell írásban benyújtani, 20.000, Ft fellebbezési díj egyidejű befizetésével. A Szövetség Elnöksége a
benyújtott fellebbezést a soron következő ülésén tárgyalja és döntéséről
írásban értesíti az érdekelteket.
c) Visszalépések: A nevezési kapu zárását követően visszalépésre van

lehetőség, írásban a verseny csapatvezetői tájékoztatójában megjelölt
titkársági email címen lehetséges az első versenynapot megelőző nap 10
óráig. A verseny előzetes rajtlistája ezen a napon 12 órától nem változik.
A végleges napi rajtlista (pl. egészségügyi visszalépés, váltó összeállítás
miatt) az adott versenynapon az előfutamok kezdete előtt 1 órával zárul
le.
Előfutamok: a visszalépés díjmentesen megtehető, bejelentés nem szükséges
Döntők: Visszalépés a délutáni döntőkből a versenyszám befejezését
követően legkésőbb 30 percig díjmentesen lehetséges. A visszalépést a
csapatvezető köteles a versenybíróság titkárának írásban bejelenteni az
erre vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül történt
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bejelentéseket versenybíróság nem fogadja el. Költsége: Térítésmentes
Az a versenyző, akit egyesülete előzetesen nem léptetett vissza és az
adott versenyszám döntőjének rajtjánál nem jelenik meg, a benevező
egyesület ebben az esetben köteles 10.000,- Ft büntetést kifizetni. Az
egyesület mentesül a büntetés megfizetési kötelezettségétől, ha a
versenyorvos igazolja, hogy a versenyző betegség vagy sérülés miatt
nem állt rajthoz, de a versenyző ebben az esetben nem indulhat aznap
más egyéni és váltószámban.
A visszalépési határidőt követően bejelentett visszalépés és rajthoz nem
állás, illetve az első két tartalékversenyzőknek a sorozatos visszalépések
utáni rajthoz nem állása esetén szintén a 10.000,- Ft büntetést kell
fizetniük. (4. sz. melléklet – Visszalépési nyilatkozat egészségügyi okok
miatt). A versenybíróság titkára besorolja a délelőtti előfutamokból a
következő legjobb eredményt elért versenyzőt vagy váltót.
d) Hiányos futamok: Azt a versenyszámot, amelyben az indulók száma nem

éri el a négy főt, nem rendezzük meg. Ez a rendelkezés a döntőkre is
vonatkozik. Abban a döntős versenyszámban, amelyikben az indulók
száma 8, vagy kevesebb, de négynél több, délelőtti előfutamot nem
rendezünk.
e) Futambeosztás: A versenybíróság a versenyzőket a nevezési kapu

nyitásakor nyilvántartott legjobb versenyeredmények alapján úgy osztja
be a bajnokságokon, hogy a legjobb nevezési idővel rendelkező
versenyzők az utolsó 3 előfutamba kerüljenek. Ezen belül a legjobb
idővel rendelkező versenyző indul az utolsó futam 4-es pályáján, az őt
követő az előző futam 4-es pályán, és így tovább. A Delfin Bajnokság
időfutamaiban a legjobb 8 nevezett induló az utolsó futamba kerül
besorolásra.
f)

Jegyzőkönyv: A bajnokságokon a jegyzőkönyvben a bajnok neve mellett
szerepeltetni kell az edző, illetve edzők nevét. A bajnokságokon a
jegyzőkönyvben a korosztályos bajnokságnak megfelelő aktuális csúcsot
kell szerepeltetni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a verseny
körülményeit leíró fedőlapnak, a statisztikának és a versenybíróság
összetételének is.

g) Pontszámítás: A Szövetség által jóváhagyott pontszámítási módszert

kell alkalmazni, ami az egyesületek közti hazai eredmények alapján
készített rangsor megállapításához használható:
Helyezés:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pont:

25

18

13

9

6

4

2

1
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Felnőtt: (50/25 m-es)

5-szörös

Ifjúsági:

4-szeres

Serdülő:

3-szoros

Gyermek:

2-szeres

Cápa:

1-szeres
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