
    Cikluszáró Nemzetközi Úszóverseny, 
Hódmezővásárhely, 2021. december 17-19. 

 
A verseny rendezője: Hód-Fürdő Kft.  

 
A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a hazai és külföldi szakosztályok 

versenyzői számára, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. 
 

A verseny ideje, helye: 2021. december 17-19. 
Péntek 15 óra, bemelegítés 14 órától (a nevezések számától függően a verseny  
kezdési időpontja változhat) 

 Szombat, vasárnap: 09.00 óra, bemelegítés mindkét nap 7.45 órától 
Gyarmati Dezső Sportuszoda Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1.  
50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű medencéje. Vízhőfok: 26,5°C 

 

Az időmérés módja: Elektromos időmérő berendezéssel. (OMEGA) 
 

A versenybíróság elnöke: később kerül kijelölésre 
 

Résztvevők: Hazai és külföldi egyesületek által a nevezési határidőig benevezett versenyzők. A 
versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes versenyzési és sportorvosi engedéllyel, 
valamint az 1985. jan.1. után születetteknek sikeres szakmai alapkövetelmény vizsgával. 

 

Nevezés: A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás rendszeren 
keresztül: www.muszuszoranglista.hu Nevezési időszak: 2020. december 6-15. éjfélig. A 
nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni 
nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges! A rajtlista 2021. december 16-tól a 
www.hodfurdo.hu és a www.hoduszo.hu oldalról letölthető! Az aktuális információkért 
kövesse weboldalainkat! Külföldi versenyzők a tomiks@tomiks.hu e-mail címen 
nevezhetnek dec. 14-ig. A nevezési határidő a részvevők számától függően hamarabb 
lezárulhat! 

 

Nevezési díj: 1.500 Ft/rajt, 400m gyors és 400m vegyes 2.000,- Ft, 800 és 1500m gyors 3.000,- Ft/rajt, 
melyet előreutalással, vagy a verseny kezdete előtt az uszoda pénztárában kérünk 
befizetni. Utaláshoz díjbekérő kérhető a nemesne@hodfurdo.hu e-mail címen. 
Bankszámla szám: 10400559-00032746-00000002  

 

Díjazás: Az időfutamokban elért eredmények alapján, a táblázat szerinti évjáratok és korosztályok  
1-3 helyezettjei az előfutamok, a többiek a döntők eredményei alapján éremdíjazásban 
részesülnek. 

 

Egyebek: A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és támogatók közösen viselik, a részvételi 
költségeket a csapatok maguk fedezik. A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. Az 
írásban 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 és a 
www.hoduszo.hu weboldalakon élő eredményközlés lesz. A jegyzőkönyv ugyanitt lesz letölthető. Az aktuális 
információk miatt kísérje figyelemmel közösségi oldalainkat! 

 

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 az aktuális járványügyi rendelkezések szerint látogathatják az 
eseményt. Az uszoda parkolója hétvégén is parkolójegy ellenében vehető igénybe! 
 

 

A verseny engedélyezési száma:……/2021. 
 

 



Versenyszámok és azok sorrendje 
 

1. szakasz: december 17. PÉNTEK 15 óra 
(nevezések számától függően a programkezdés időpontja változhat) 

 

1. 400 m férfi gyors OPEN maximum 5 futam 
2. 400 m női gyors OPEN maximum 5 futam 
3. 400 m férfi vegyes  OPEN maximum 5 futam 
4. 400 m női vegyes  OPEN maximum 5 futam 
5. 1500 m férfi gyors OPEN maximum 3 futam 
6.  1500 m női gyors OPEN maximum 3 futam 

 

2. szakasz: december 18. SZOMBAT 9 óra 
 

Előfutamok ÉRTÉKELÉS 
FIÚ korosztályok LÁNY korosztályok 

7. 50 m férfi pillangó 2013 és fiatalabb, 2012, 2011, 2010  
előfutam alapján és 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett a 

  2008-2009, 
2005-2006-2007,  
2004 és idősebb korosztályban 

2014 és fiatalabb, 2013, 2012, 2011 
előfutam alapján és 
DÖNTŐBE JUT a legjobb helyezett a 
2009-2010, 
2006-2007-2008, 
2005 és idősebb korosztályban 

8. 50 m női pillangó 
9. 50 m férfi hát 

10. 50 m női hát 

11. 200 m férfi mell 2007-2008, 2009-2010, 2011 és fiatalabb 
 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett 
2006 és idősebb korosztályban  

   2008-2009, 2010-2011, 2012 és fiatalabb 
 

DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett 
2007 és idősebb korosztályban 

12. 200 m női mell 
13. 200 m férfi gyors 
14. 200 m női gyors    

10 perc szünet 
 

15. 50 m férfi mell 2013 és fiatalabb, 2012, 2011, 2010  
előfutam alapján és 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett a 

  2008-2009, 
2005-2006-2007,  
2004 és idősebb korosztályban 

2014 és fiatalabb, 2013, 2012, 2011 
előfutam alapján és 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett a 
2009-2010, 
2006-2007-2008, 
2005 és idősebb korosztályban 

16. 50 m női mell 
17. 50 m férfi gyors 
18. 50 m női gyors 

19. 200 m férfi pille 2007-2008, 2009-2010, 2011 és fiatalabb 
 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett 
2006 és idősebb korosztályban  

   2008-2009, 2010-2011, 2012 és fiatalabb 
 

DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett 
2007 és idősebb korosztályban 

20. 200 m női pille  
21. 200 m férfi hát 
22. 200 m női hát 
23. 800 m férfi   gyors OPEN maximum 2 futam 
24. 800 m női gyors OPEN maximum 2 futam 

 

3. szakasz: december 18. SZOMBAT 16 óra DÖNTŐK 
 

Döntők FIÚ korosztályok LÁNY korosztályok 
7. 50 m férfi pillangó 

2008-2009 
2005-2006-2007 
2004 és idősebb  

2009-2010 
2006-2007-2008 
2005 és idősebb 

8. 50 m női pillangó 
9. 50 m férfi hát 

10. 50 m női hát 
11. 200 m férfi mell 

 2006 és idősebb 2007 és idősebb 
12. 200 m női mell 
13. 200 m férfi gyors 
14. 200 m női gyors 
15. 50 m férfi mell 

2008-2009 
2005-2006-2007 
2004 és idősebb  

2009-2010 
2006-2007-2008 
2005 és idősebb 

16. 50 m női mell 
17. 50 m férfi gyors 
18. 50 m női gyors 
19. 200 m férfi pillangó 

 2006 és idősebb 2007 és idősebb 
20. 200 m női pillangó 
21. 200 m férfi hát 
22. 200 m női hát 

 



 
4. szakasz: december 19. vasárnap 9 óra 

 
Előfutamok ÉRTÉKELÉS 

     FIÚ korosztályok   LÁNY korosztályok 
25.  200 m  férfi vegyes  

2013 és fiatalabb, 2012, 2011, 2010  
előfutam alapján 
 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett  
2008-2009, 
2005-2006-2007,  
2004 és idősebb korosztályban 

 
2014 és fiatalabb, 2013, 2012, 2011 
előfutam alapján 
 
DÖNTŐBE JUT a legjobb 8 helyezett 
2009-2010, 
2006-2007-2008, 
2005 és idősebb korosztályban 

26. 200 m női vegyes 
27. 100 m férfi gyors 
28. 100 m női gyors 
29. 100 m férfi mell 
30. 100 m női mell 
31. 100 m férfi hát 
32. 100 m női hát 
33. 100 m férfi pillangó 
34. 100 m női pillangó 

 
60 PERC SZÜNET 

 
5. szakasz: december 19. vasárnap DÖNTŐK  

 
Döntők  FIÚ korosztályok   LÁNY korosztályok 

25.  200 m  férfi vegyes  
 
2008-2009 
2005-2006-2007 
2004 és idősebb  

 
 
2009-2010 
2006-2007-2008 
2005 és idősebb 

26. 200 m női vegyes 
27. 100 m férfi gyors 
28. 100 m női gyors 
29. 100 m férfi mell 
30. 100 m női mell 
31. 100 m férfi hát 
32. 100 m női hát 
33. 100 m férfi pillangó 
34. 100 m női pillangó 

 
 
 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 
 
 

 
Hódmezővásárhely, 2021. nov. 08.  

  
 
 
 
    
 Szervezőbizottság  


