
V. Hátgerinc Kupa 2017 

Hódmezővásárhely 
 
A verseny rendezője: HÓD ÚSZÓ SE Hódmezővásárhely 

 

A verseny célja: A hát és a gyors úszás népszerűsítése elsősorban az utánpótlás 

korosztályokban. 

 

A verseny résztvevői: Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi szakosztályok 

versenyzői  számára. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. 

Hazai versenyzők érvényes sportorvosi igazolással és szakmai minimum 

vizsgával kell rendelkeznek. A tagsági könyveket ellenőrizni fogjuk, ezért 

kérünk minden egyesületet, hogy legkésőbb 9 óráig adják le a 

versenyirodába! 
 

A verseny ideje: 2017. április 8. szombat 10:00 óra. Bemelegítés: 9:00-9:50-ig. 

 

A verseny helye: Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 50 m-es, 8 pályás feszített 

víztükrű medencéje. Vízhőfok: 26,5 °C. 

  

Az időmérés módja: Elektromos időmérő berendezés, OMEGA 

  

A versenybíróság elnöke: Csókay Miklós 

 

Nevezés: Előnevezéssel a www.muszuszoranglista.hu oldalon 2017. április 1-6. 

csütörtök éjfélig. Külföldi versenyzők e-mail-en az info@hoduszo.hu címre 

a mellékelt nevezési lapon. A nevezések csak a megadott időpontig 

törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás, illetve 

módosítás nem lehetséges! Minden benevezett versenyző után ki kell fizetni 

a nevezési díjat, még abban az esetben is, ha a versenyző nem áll rajthoz. 

Csak orvosi igazolás esetén tekintünk el a nevezési díj befizetésétől. 

Versenyen kívüli indulásra nincs lehetőség. 
 

Nevezési díj: Egyéni számokban 800 Ft/nevezés, váltók 1000 Ft/váltó. A nevezési díjat a 

verseny kezdete előtt a versenyirodába kérjük befizetni. Egyesületenként 

több váltó is indítható, de csak csapatonként 1 számít bele a versenybe! 

 

A helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján. Az utolsó futam a legerősebb. 

 

Díjazás: A díjazás évjáratonként történik az egyéni versenyszámokban, a váltókban 

korosztályos értékelést alkalmazunk. Az I-III. helyezettek érem, a IV-VI. 

helyezettek (béka, delfin, cápa) oklevelet kapnak. A pontversenyben (csak 

egyéni számok) győztes csapat elnyeri a Hátgerinc Kupát. 

Pontverseny: 9-7-6-5-4-3-2-1 pont (2fő/egyesület számít 

évjáratonként). 
 

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 

verseny ideje alatt bemelegítő medence áll a versenyzők rendelkezésére. 

Rajtlista www.hoduszo.hu weboldalon lesz elérhető 2017. április 7. péntek 9 órától. 

http://www.muszuszoranglista.hu/
http://www./


VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK SORRENDJE:  

 

1. 50 m fiú hátúszás (2010, 2009, 2008, 2007) 

2. 50 m leány hátúszás (2010, 2009, 2008, 2007) 

3. 50 m fiú gyorsúszás (2010, 2009, 2008, 2007) 

4. 50 m leány gyorsúszás (2010, 2009, 2008, 2007) 

5. 100 m fiú hátúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

6. 100 m leány hátúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

7. 100 m fiú gyorsúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

8. 100 m leány gyorsúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

9. 200 m fiú hátúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

10. 200 m leány hátúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

11. 200 m fiú gyorsúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

12. 200 m leány gyorsúszás (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 és idősebb) 

13. 4x50 m fiú gyors váltó (2010-2009, 2008-2007, 2006-2005) 

14. 4x50 m leány gyors váltó (2010-2009, 2008-2007, 2006-2005) 

 

 

A verseny engedélyezési száma: ……………/2017 

 

Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb 

károkért felelősséget nem vállalunk. A versenyzők és edzőik belépése ingyenes. A versenyt a 

szülők és kísérők 650 Ft-os jeggyel látogathatják. Parkolás: személygépkocsi 140 Ft/óra 

Kérünk mindenkit, hogy a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe. A közterület-felügyelet 

kiemelten ellenőrzi a tilosban parkolókat és bírságol! 

 

 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!  

 

 

 

 Szenkereszty Szabolcs 

           HÓD ÚSZÓ SE elnöke 

 

 

Hódmezővásárhely, 2017. március 17.  


