
III. SZENTES SPRINT 

SZENTES VÁROS NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENYE 

A SZENTESI SPORT ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT VÁNDORSERLEGÉÉRT 

 

2017. szeptember 23. Szombat 

 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korosztályai részére, 

sportbarátságok ápolása, Szentes város idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítése, és A 

Szentesi Sport és Üdülőközpont bemutatása. 

 

A verseny rendezője: Szentes Városi Úszó Club 

A verseny helye és ideje: 

 Dr. Rébeli Szabó József Sportuszoda, Szentes 

 2017. szeptember 23. Szombat de. 10.00 óra 

 50 m-es, 10 pályás medence 27° C-os víz 

 Gépi időmérés 

 

Részt vehet minden olyan versenyző, aki MUSZ igazolással, versenyzői kártyával és érvényes 

sportorvosi engedéllyel rendelkezik. 

 

Helyezések eldöntése: 

A versenybíróság a helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján dönti el. A 

gyengébb idővel rendelkezők úsznak az első futamokban az utolsó futam a legerősebb. 

 

Díjazás: 

 Évjáratonként és versenyszámonként az első három helyezett érem díjazásban 

részesül. 

 A kupát a legtöbb pontot gyűjtő egyesület nyeri el és birtokolja egy évig. 

Pontozás: 1-8. helyezettig 9-7-6-5-4-3-2-1 pont 

 



 

Nevezés: 

 Nevezés: egyéni nevezések kizárólag on-line, a www.muszuszoranglista.hu 

weboldalon, külföldi csapatoknak az uszoclub.szentes@gmail.com e-mail címen 

lehetséges, 2017. szeptember 12-től 2017. szeptember 19. 24.00 óráig. 

Ezen időpont előtt a nevezések változtathatóak, utána csak lemondásra van lehetőség 

23-án 8 óráig a verseny helyszínén.  

 

Nevezési díj rajtonként 900 Ft, melynek befizetése a verseny napján történik. 

 A szállás, étkezés, utazás, stb. költsége a résztvevő egyesületeket terheli. 

 Helyszíni nevezés nincs! 

 

A versenyen a joghatályos MUSZ szabálykönyv előírásai, illetve szabályozás hiányába a 

FINA előírásai a mérvadóak, továbbá az „egy rajt” szabályt alkalmazunk. 

A strand területére a versenyzőknek és csapatonként két edzőnek a belépés ingyenes, a 

szülőknek és további kísérőknek 800,- Ft-os kísérőjegyet kell váltaniuk, ami magába foglalja 

az élményrészleg használatát is. 

 

A versenybíróság elnöke: Csókay Miklós 

Versenyorvos: Dr. Kovács Gyula címzetes főorvos 

Kapcsolattartó: Paulovics Tamás 70/428-9618 

Adminisztrátor Rozgonyi Eszter: 30/372-7912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muszuszoranglista.hu/
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Versenyszámok 

 

1. 50 m fiú gyors 

2009 és fiatalabb,’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

2. 50 m leány gyors 

2009 és fiatalabb,’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

3. 50 m fiú hátúszás 

2009 és fiatalabb, ’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

4. 50 m leány hátúszás 

2009 és fiatalabb, ’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

5. 50 m fiú mellúszás 

2009 és fiatalabb, ’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

6. 50 m leány mellúszás 

2009 és fiatalabb, ’08, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

7. 50 m fiú pillangó 

2008 és fiatalabb, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

8. 50 m leány pillangó 

2008 és fiatalabb, ’07, ’06, ’05, ’04, ’03 és idősebb 

 

 

 

 


