
Hódmezővásárhelyi Úszó Derby 
Béka Derby 2021. július 3. 
Úszó Derby 2021. július 4.  

Hódmezővásárhely 
 
 

A verseny rendezője:  HÓD Fürdő Kft. - Hódmezővásárhely 
 
A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi szakosztályok versenyzői 

számára. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. 
 
A verseny ideje:  Béka Derby - 2021. július 3. szombat: 09:00 óra - bemelegítés: 7:45-8:45-ig.  

Úszó Derby - 2021. július 4. vasárnap 09:00 óra - bemelegítés: 7:45-8:45-ig. 
 
A verseny helyszíne:  Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 10 pályás feszített 

víztükrű medencéje Vízhőfok: 26,5 °C. Cím: Hódmezővásárhely, Ady E. u. 1. 
 
Az időmérés módja:  Elektromos időmérő berendezés, OMEGA 
 
A versenybíróság elnöke: Később kerül kijelölésre 

 
Résztvevők, nevezés: Béka Derby: 2014 és 2015-ben született lányok, valamint 

2013 és 2014-ben született fiúk 
 Versenyen kívül, külön futamban idősebbek is indulhatnak! 
 A program végén 1500m gyorsúszásban az idősebbek részére szintfelmérési 

lehetőséget biztosítunk. 
  

Úszó Derby: Minden - a versenyprogramban kiírt - korosztály számára 
 

A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes versenyzési és sportorvosi engedéllyel és 
sportegyesületi tagsági könyvvel (kék könyv). Valamint az 1985. január 1. után 
születetteknek sikeres szakmai alapkövetelmény vizsgával. Nevezés a hazai rendszerben 
regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MUSZ úszás rendszeren keresztül a 
www.muszuszoranglista.hu weboldalon. A nevezés a részvevők számától függően 
hamarabb lezárulhat! 

 
Nevezési időszak: 2021. jún. 21. - júl. 1. éjfélig. A nevezések csak a megadott időintervallum alatt 

törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés, lemondás (kivéve orvosi igazolással) 
és módosítás nem lehetséges! A rajtlista 2021. júl. 2-től a www.hodfurdo.hu  és 
a www.hoduszo.hu , valamint  www.hsuvc.com oldalról letölthető! 

 
Nevezési díj: 1.500 Ft,-/ rajt 

1500m gyors: 3.000,- Ft/rajt, váltó: 2.000,- Ft/rajt melyet a verseny kezdete 
előtt kérünk a versenyirodában befizetni! Vagy előre utaláshoz díjbekérő kérhető a 
nemesne@hodfurdo.hu  címen. Utalás a Hód-Fürdő Kft. 10400559-00032746-
00000002 számlájára küldhető. Váltó versenyszámokban egyesületenként több váltó is 
indítható. Határidő utáni nevezés: 3.000,- Ft! 

 
A helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján, a megadott évjáratok és korcsoportok szerint. 

Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az utolsó futam a legerősebb. 
 
Díjazás: A versenyszámokban megjelölt évjáratok, ill. korosztályok szerint az I-III. helyezettek 

éremdíjazásban részesülnek.  
 
Költségek: A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a részvételi 

költségeket a csapatok maguk fedezik. 
 
 



Egyebek: A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett egyéb 
kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak. A versenyen, a COVID 
19-el kapcsolatos, aktuális szabályok, és az uszoda mindenkori házirendjének betartása 
kötelező! A versenyre belépők automatikusan elfogadják és magukra nézve tudomásul 
veszik a létesítmény kezelőjének tűz és GDPR, továbbá a verseny szervezőjének 
aktuális GDPR szabályzatát! A verseny ideje alatt a www.hodfurdo.hu  
www.hoduszo.hu  www.hsuvc.com weboldalakon élő eredményközlés lesz. 
A jegyzőkönyv ugyanitt lesz letölthető. Aktuális információk miatt kísérje 
figyelemmel közösségi oldalainkat! 

 
Katasztrófavédelmi előírások: Az uszodában található VÉSZKIJÁRATOKAT, menekülési útvonalakat SZIGORÚAN 

TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, menekülési útvonal esetében 
biztosítani kell a szabad, akadálymentes közlekedést, megközelítést. 

 
Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk. Versenyzők és 
edzőik belépése ingyenes, szülők és kísérők a hatályos járványügyi rendelkezések alapján látogathatják a 
versenyt!  
 

 
VERSENYPROGRAM 

 
Béka Derby 2021. 07.03. (szombat) 9:00 óra 

 
2014 és 2015-ben született lányok, valamint 2013 és 2014-ben született fiúk 
Díjazás évjáratok szerint. 
 
Versenyen kívül külön futamban idősebbek is nevezhetők 

1. 50 m fiú gyorsúszás  
2. 50 m leány gyorsúszás 
3. 50 m fiú mellúszás 
4. 50 m leány mellúszás 
5. 50 m fiú hátúszás 
6. 50 m leány hátúszás 
7. 50 m fiú pillangó 
8. 50 m leány pillangó 
9. 100 m fiú hátúszás 

                        10. 100.m leány hátúszás 
                        11. 100. m fiú mellúszás 
                        12. 100. m leány mellúszás 
                        13. 100. m fiú gyorsúszás                                                                                                                                               

14. 100 m leány gyorsúszás 
15. 4x50 m fiú gyorsváltó 
16. 4x50 m leány gyorsváltó 
17. 4x50 m fiú vegyes váltó                                                                                                          
18. 4x50 m leány vegyes váltó  
19. 4x50 m mix vegyes váltó 

20. 1500m fiú gyorsúszás 2009 és fiatalabb, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
max. 3 futam 

21. 1500m lány gyorsúszás 2010 és fiatalabb, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 
max. 3 futam 

  



Úszó Derby 2021. 07.04. (vasárnap) 9:00 óra 
 

 
1. 400 m fiú gyors 2011 és fiatalabb, 09-10, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb  
2 400 m lány gyors 2012 és fiatalabb, 10-11, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb  
3. 200 m fiú hát 2011 és fiatalabb, 09-10, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
4.  200 m lány hát 2012 és fiatalabb, 10-11, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 
5. 200 m fiú pille 2009-2010, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
6. 200 m lány pille 2010-2011, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 
7. 200 m fiú vegyes 2011 és fiatalabb, 09-10, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
8. 200 m lány vegyes 2012 és fiatalabb, 10-11, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 

15 perc szünet 

9. 200 m fiú gyors 2011 és fiatalabb, 09-10, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
10. 200 m lány gyors 2012 és fiatalabb, 10-11, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 
11. 200 m fiú mell 2011 és fiatalabb, 09-10, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
12. 200 m lány mell 2012 és fiatalabb, 10-11, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 
13. 400 m fiú vegyes 2009-2010, 07-08, 05-06, 03-04, 2002 és idősebb 
14. 400 m lány vegyes 2010-2011, 08-09, 06-07, 04-05, 2003 és idősebb 

 
 

   
 

A verseny engedélyezési száma:……/2021. 
 
 
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 

 

Hódmezővásárhely, 2021. 05. 15. 

 

Rendezőség



 
 
 

 
Pre triage kérdőív 

/egészségügyi nyilatkozat/ 
 

 
Név: ………………………………………………………………. 

Egyesület neve: ………………………………………………………………….. 

1., Volt-e az elmúlt hónapban 38°C fölötti lázzal járó légúti megbetegedése?   Igen/Nem 

2., Járt-e az elmúlt 2 hétben külföldön?       Igen/Nem 

3., Volt-e szoros kapcsolatban igazolt koronavírus fertőzött beteggel?    Igen/Nem 

4., Feküdt-e az elmúlt egy hónapban kórházban?      Igen/Nem 

5., Volt-e SARS CoV-2 koronavírus PCR vizsgálata?      Igen/Nem 

 - Ha igen, mikor, milyen eredménnyel? ……………………………………………………………. 

 

Dátum: ……………………………….., 2021.  ……….  ………. 
 
…………………………………………   ………………………………………………. 

           aláírás        aláírás/kiskorú esetén törvényes képviselő 
 
A versenyen való részvétel feltétele, a nyilatkozat pontos kitöltése, aláírása. A kitöltött nyilatkozat a belépésnél 
legyen minden versenyzőnél. A 2 versenynapra 1 nyilatkozat elegendő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre triage kérdőív 
/egészségügyi nyilatkozat/ 

 
 
Név: ………………………………………………………….... 

Egyesület neve: ………………………………………………………………. 

1., Volt-e az elmúlt hónapban 38°C fölötti lázzal járó légúti megbetegedése?   Igen/Nem 

2., Járt-e az elmúlt 2 hétben külföldön?       Igen/Nem 

3., Volt-e szoros kapcsolatban igazolt koronavírus fertőzött beteggel?    Igen/Nem 

4., Feküdt-e az elmúlt egy hónapban kórházban?      Igen/Nem 

5., Volt-e SARS CoV-2 koronavírus PCR vizsgálata?      Igen/Nem 

 - Ha igen, mikor, milyen eredménnyel? ……………………………………………………………. 
 
Dátum: ……………………………….., 2021  ……….  ………. 
 
…………………………………………   ………………………………………………. 
           aláírás        aláírás/kiskorú esetén törvényes képviselő 
 
A versenyen való részvétel feltétele, a nyilatkozat pontos kitöltése, aláírása. A kitöltött nyilatkozat a belépésnél 
legyen minden versenyzőnél. A 2 versenynapra 1 nyilatkozat elegendő. 
 


