
 
        Hajós Alfréd Kupa II. Forduló 

Versenykiírása 

 
1. A verseny rendezője: Debreceni Sportcentrum Sportiskola úszószakosztálya 

2. A verseny célja: 

   - Versenyzési lehetőség biztosítása a meghívott egyesületek versenyzői részére. 

3.Verseny helye: Debreceni Sportuszoda (Debrecen, Zákány u. 4.) elektromos időmérővel felszerelt 

(Omega), gépi adatfeldolgozású versenymedencéje. Vízhőfok 26-27 C. 

4. A verseny ideje: 2021. Április 24. szombat 10.00 óra 

5. A versenybíróság elnöke: Fazekas Mónika 

6. A verseny résztvevői: 

   Az egyesületük által benevezett versenyzők, akik rendelkeznek érvényes tagsági jogviszonnyal,  

sportorvosi engedéllyel,  valamint  versenyzési és sportolói azonosító kártyával. 

Az 1985. január 01. után született versenyzők esetében, az úszásnem sikeres szakmai minimum 

vizsgáját is igazolniuk kell. 

7. Nevezési időszak: 2021. Április 09.-tól  - Április 19.-ig  24.00-óráig. 

-   A nevezések csak a megadott időintervallum alatt lehetségesek.  

-   Nevezések módosítását április 21. éjfélig a muszuszoranglista@gmail.com címre lehet küldeni. 

-   Helyszíni nevezést, módosítást nem fogadunk el! 

    Nevezés: 

- A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek a MUSZ úszás rendszerén keresztül 

                                               http://www.muszuszoranglista.hu  

       -     A külföldi versenyzők a nevezéseket az alábbi email címre küldjék:  

    muszuszoranglista@gmail.com         

  A pandémiás helyzet alakulásának megfelelően a nevezések száma korlátozható. 

                       

8.Nevezési díj:    

- 1600 Ft/fő/rajt 

- Fizetés módja: A nevezett egyesületeknek e-mail-ben kiküldött díjbekérő alapján átutalással.  

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy pénzvisszatérítésre nincs lehetőség! 

           

9.Díjazás:  

      - A versenyszámokban nemenként és korcsoportonként minden kategória első három helyezettje 

éremdíjazásban részesül. 

       

10. Egyebek: 

A verseny zártkörű, azaz szülők, kísérők jelenléte nem megengedett. 

- Maszk használata KÖTELEZŐ a medence téren kívül. 
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- Belépéskor minden versenyzőnek és edzőjének kötelező a kitöltött COVID nyilatkozat leadása! A 

versenykiírás tartalmazza a nyilatkozatot!  

- A pandémiás helyzetre való tekintettel a hatályos jogszabályokba foglalt, mindenki részéről 

betartandó kötelezettségeken, továbbá a Magyarország Kormánya által hivatalosan közzétett, 

mindenki számára ajánlott alapvető közegészségügyi szabályokon túlmenően a versenyen fokozott 

odafigyeléssel és maradéktalanul be kell tartani az egészségügyi előírásokat/intézkedéseket. 

- A bemelegítésre 8.45 – 9.45-ig van lehetőség az 50m-es medencében.  

 - A 25 m-es medence igénybe vételére a verseny ideje alatt korlátlan lehetőség nyílik. 

 -  Minden versenyszámban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam a legerősebb. 

- Az eredményhirdetést  - az aktuális helyzetnek megfelelően – megtartjuk, melynek a lebonyolítása a 

versenyszámok alatt történik. Kérjük a versenyzők pontos megjelenését! 

- Az uszodába a versenyzők, edzők, ingyenesen léphetnek be. 

 - Az uszoda házirendjének betartása mindenkire nézve kötelező! 

 -  Előzetes rajtlista április 22-től megtekinthető a Debrecen Sportcentrum Sportiskola honlapján. 

 

11. A versenyen a MUSZ és FINA szabályait alkalmazzuk 

 

12. A versenyszámok és azok sorrendje: 

 1./   50 m fiú gyors          nyílt, értékelés csak 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

2./   50 m leány gyors      nyílt, értékelés csak 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

3./   50 fiú pillangó       nyílt, értékelés csak 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

4./   50 lány pillangó       nyílt, értékelés csak 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

5./   100 m fiú pillangó          nyílt, értékelés csak 07 / 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

6./   100 m leány pillangó       nyílt, értékelés csak 07 / 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

7./   200 m fiú pillangó 04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09  és fiatalabb 

8./   200 m leány pillangó 04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 és fiatalabb 

9./   100 m fiú hát         04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb  

10,/ 100m leány hát        04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

11./ 100 m fiú gyors  04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

12./ 100 m leány gyors 04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 és fiatalabb 

13./ 200 m fiú mell           04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

14./ 200 m leány mell      04 és idősebb / 05-06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

15./ 200 m fiú vegyes           nyílt, értékelés csak 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

16./ 200 m leány vegyes      nyílt, értékelés csak 08 / 09 / 10 / 11 és fiatalabb 

17./ 400 m fiú vegyes           04 és idősebb / 05-06 / 07 és fiatalabb 

18./ 400 m leány vegyes      04 és idősebb / 05-06 / 07 és fiatalabb 

                           

 

 

 

                                                                                                                         Bodor Richárd 

         Szakosztályvezető 

 



 

Nyilatkozat 
KÉRJÜK, NYOMTATOTT OLVASHATÓ NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI 

 

Alulírott 

Sportoló neve: ……………………………………………………………… 

Sportoló születési helye, ideje: ……………………………………………………….. 

Kiskorú sportoló esetén törvényes képviselője: 

Név: …………………………………………….. 

nyilatkozom, hogy én/gyermekem 

- Az elmúlt 10 napban nem tartózkodtam/tartózkodott külföldön;  

- Az elmúlt 10 napban nem mutattam/mutatott és jelenleg sem mutatok/mutat koronavírusra jellemző 

tüneteket: (láz, nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, stb); 

- Az elmúlt 10 napban nem voltam/volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új 

koronavírussal fertőzött személlyel; 

- Kötelezettséget vállalok/vállal, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon/magán vagy 

közvetlen környezetében/környezetében észlel, haladéktalanul tájékoztatom/tájékoztatja az edzőt, és 

a verseny látogatását azonnal felfüggesztem/felfüggeszti; 

- Nem (vagyok) járványügyi karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakója; 

- A COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatosan hozott sportági szakszövetségi szabályokat, a Debreceni 

Sportuszodára vonatkozó járványügyi intézkedéseket tudomásul veszem/veszi; 

- A versenyt saját felelősségére látogatom/látogatja; 

- A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében bármikor alávetem/aláveti magát testhőmérséklet 

mérésnek, és elfogadom/elfogadja, hogy 37,8 C fokot elérő mérési eredmény esetén az 

edzést/versenyt nem látogathatom/látogathatja; 

- Hozzájárulok/hozzájárul, hogy pozitív minta esetén a lázmérés időpontja és eredménye, illetve a 

bejelentés időpontja a fenti tünetek megjelenéséről jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön. Az 

adatkezelés célja az edzéstől való távolmaradás igazolása, illetve szükség esetén járványügyi hatósági 

intézkedésben való közreműködés. Az adatokat kizárólag a mérést végző személy, az edző és a 

létesítményért felelős személy ismerheti meg, valamint kérésre a járványügyi hatóság.  

 

Debrecen, 2021. …………… 

 

…………………………………..      …………………………………………….. 

 sportoló       sportoló törvényes képviselője 

 

 


