
IX. TYR Kupa nemzetközi úszóverseny versenykiírása 

2017. március 18-19.  Hódmezővásárhely 

1. A verseny rendezője: Szegedi Úszó Egylet 

 

2. A versenybíróság elnöke: Dr. Lukács Lilla nemzetközi versenybíró 

 

3. A verseny célja: Rangos hazai versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

4. A verseny helye: Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű 

medencéje. Vízhőfok: 26,5°C, cím: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. 

 

5. Résztvevők: A hazai és külföldi úszócsapatok versenyzői. A versenyzőknek rendelkezniük 

kell érvényes sportorvosi engedéllyel, a MÚSZ versenyzői licencével, valamint a szakmai 

minimum alapkövetelmény vizsgával! Minden klub úszója, amely a saját szövetségének tagságán 

keresztül a FINA-hoz tartozik jogosult az indulásra. 

 

6. Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. Az első futam a 

legerősebb. A versenyen elektromos időmérő berendezés működik és az egyrajtos 

versenyszabály kerül alkalmazásra! 

 

7. Díjazás: A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek, érem 

díjazásban részesülnek és az egyéni számok I. helyezettjei TYR úszósapkát kapnak. 

 

8. Nevezés: A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás 

rendszeren keresztül (www.muszuszoranglista.hu), a külföldi versenyzőknek a mellékelt 

nevezési táblázattal e-mailen a szegediue@gmail.com címre, 2017. március 6-tól. 

Nevezési határidő: 2017. március 14. Ezután a nevezések változtatására nincs lehetőség, a 

nevezések csak a megadott időpontig törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, 

lemondás és 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! A verseny rajtlistája március 16-tól a www.szue.hu 

weboldalon megtekinthető. 

 

9. Ruházat: A versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített 

úszónadrágokat/úszódresszeket használhatják. 

 

10. Nevezési díj: 1000 Ft nevezésenként, melyet a verseny kezdete előtt kérünk a 

versenyirodában befizetni. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik eltűnéséért a 

rendező felelősséget nem vállal. Versenyzők és edzőik belépése ingyenes, szülők és kísérők 

belépőjeggyel látogathatják a versenyt. Az uszoda parkolója díjazás ellenében vehető igénybe. 

 

11. MÚSZ engedély: A versenyt a MÚSZ engedélyezte…. számon 

 

12. Egyéb: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a 

FINA előírásai az irányadók. A versenyrendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő 

egyéb költségek (nevezés, étkezés, szállás, biztosítás, stb.) a meghívott szakosztályokat terhelik. 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!  

 

Minden versenyző korosztálytól függetlenül bármely versenyszámban rajthoz állhat, de csak a 

versenyszámoknál megadott korcsoportokban kerülnek értékelésre. 



 

A versenyszámok sorrendje: 

2017. 03. 18. szombat bemelegítés: 8.00-tól 

                                     időfutamok: 9.00-től 

1. 400 m leány vegyes    2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

2. 400 m fiú gyors    2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

3. 50 m leány pille  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

4. 50 m fiú pille  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

5. 50 m leány hát  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

6. 50 m fiú hát  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

7. 50 m leány mell  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

8. 50 m fiú mell  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

9. 50 m leány gyors  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

10. 50 m fiú gyors  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

11. 100 m leány pille   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003,2002-2001,2000 és idősebb 

12. 100 m fiú pille   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003,2002-2001,2000 és idősebb 

13. 100 m leány hát  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

14. 100 m fiú hát  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

15. 100m leány mell  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

16. 100 m fiú mell  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

17. 100 m leány gyors  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

18. 100m fiú gyors  2009 és fiatalabb, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

19. 800 m leány gyors   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb, (maximum 3 futam) 

20. 1500 m fiú gyors   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb, (maximum 5 futam) 

 

2017. 03. 19. vasárnap bemelegítés: 8.00-tól 

                                       időfutamok: 9.00-től 

 

21. 400 m leány gyors   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

22. 400 m fiú vegyes   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

23. 200 m leány gyors   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

24. 200 m fiú gyors   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

25. 200 m leány mell   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

26. 200 m fiú mell   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

27. 200 m leány hát   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

28. 200 m fiú hát   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

29. 200 m leány pille   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

30. 200 m fiú pille   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

31. 200 m leány vegyes  2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

32. 200 m fiú vegyes   2008-2007, 2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb 

33. 1500 m leány gyors  2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb, (maximum 5 futam) 

34. 800 m fiú gyors   2006-2005, 2004-2003, 2002 és idősebb, (maximum 3 futam) 

 

 

 

Szeged, 2017. 02. 14. 

Nagy Attila elnök 

Szegedi Úszó Egylet 


