
 

XXXVI. BÁCSVÍZ Kupa Úszóverseny 
Kecskemét, 2021. április 24 - 25. 

A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a hazai egyesületek, szakosztályok 

versenyzői részére. 

 „B” kategóriás verseny 

A verseny rendezője: BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 

A verseny helye: Kecskeméti Fürdő (cím: 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.) 

 50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű medence, vízhőfok: 27°C. 

A verseny ideje:  2021. április 24. szombat – 9.00 óra, bemelegítés 08.00 órától, 

2021. április 25. vasárnap – 9.00 óra, bemelegítés 08.00 órától. 

A verseny résztvevői:   MÚSZ által szabályosan igazolt versenyzők, akik érvényes versenyzői 

igazolvánnyal, versenyzési engedéllyel, az egyes úszásnemekben 

szakmai minimumvizsgával és szabályszerű sportorvosi engedéllyel 

rendelkeznek. Külföldi egyesületek igazolt versenyzői. 

A versenybíróság elnöke:  Vári Beáta 

Időmérés módja:  Colorado Time System elektromos időmérés 

Nevezés: A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ 

úszás rendszeren keresztül (www.muszuszoranglista.hu). 

 Nevezni, csak a ranglistán lévő időeredményekkel lehet. 

 Akinek az adott versenyszámban még nincs időeredménye, 

 az csak nevezési idő nélkül tud nevezni. 

A nevezéseket visszamondani a kolonics@kvsc.info e-mail címen 

lehet. 

 Nevezési időszak: 2021. április 12 – 20. 

 Nevezési határidő: 2021. április 20. kedd 24:00 (éjfél) 

A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy 

módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás és módosítás nem 
lehetséges! Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések 

(versenyzők) száma eléri a létesítmény (uszoda) befogadóképességének 

határát, akkor a nevezés idő előtt lezárásra kerül. 

Nevezési díj: 1.400 Ft / fő / versenyszám 

Költségek: A rendezés és díjazás költségeit a rendező és a támogatók közösen 

viselik, a részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. Kérjük a 

csapatokat a nevezési díjat készpénzben kifizetni. 

http://www.muszuszoranglista.hu/
mailto:kolonics@kvsc.info


 

Verseny lebonyolítása:  A nevezési időeredmények alapján kerülnek feltöltésre a futamok 

(ranglistaidők alapján). Az első futamban úsznak a legjobb 

nevezési idővel rendelkezők. A versenyen az egy rajtszabály 

érvényes! 

A rendezők a nagyszámú jelentkezés esetén a nevezést a megadott 

határidő előtt lezárják - az uszoda biztonságos használata, a 

verseny lebonyolíthatósága és a versenyzők érdekében. 

A verseny az érvényben levő járványügyi előírásoknak megfelelően 

kerül megrendezésre, így az érvényben levő rendelet alapján zárt 

kapuk mögött kerül lebonyolításra. 

A verseny teljes ideje alatt kötelező a maszk használata a belső 

terekben (versenyzők, edzők, személyzet), ez alól természetesen 

kivétel, amikor valaki a medencében tartózkodik, illetve 

közvetlenül a rajtnál áll. Belépéskor a Kecskeméti Fürdő előírásai 

szerint kötelező a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítő 

használata. 

A járványügyi szabályok megszegése azonnali kizárást 

eredményez. 

MÚSZ engedélyszám:  …/2021 

Egyéb: A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA 

versenyszabályai a mérvadóak. 

A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a 

www.bacsvizkvsc.hu és a http://meet.kvsc.info oldalon érhetők el. 

Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon 

hagyásáért felelősséget nem vállalunk. 

Papucs használata a medencetérben kötelező. 

A versennyel kapcsolatban információ kérhető a kolonics@kvsc.info 

e-mail címen. 

A verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja. 

Katasztrófavédelmi  
előírások:  Az uszodában található VÉSZKIJÁRAT-okat, menekülési 

útvonalakat (különösen a nézőtér mögött találhatókat) 

SZIGORÚAN TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, 

menekülési útvonal esetében biztosítani kell a szabad, 

akadálymentes közlekedést, megközelítést. A vészkijáratokat 

ugyanakkor indokolatlanul (akár közlekedés, akár szellőztetés 

céljából) önkényesen TILOS kinyitni! 

http://www.bacsvizkvsc.hu/
http://meet.kvsc.info/
mailto:kolonics@kvsc.info


 

Korcsoportok: 

Fiúk  Lányok 

I. Korcsoport 2012 és fiatalabb  I. Korcsoport 2013 és fiatalabb 

II. Korcsoport 2011  II. Korcsoport 2012 

III. Korcsoport 2010  III. Korcsoport 2011 

IV. Korcsoport 2009  IV. Korcsoport 2010 

V. Korcsoport 2007-2008  V. Korcsoport 2008-2009 

VI Korcsoport 2005-2006  VI Korcsoport 2006-2007 

VII. Korcsoport 2004 és idősebb  VII. Korcsoport 2005 idősebb 

Versenyszámok: 

A járványügyi helyzet miatt a fiatalabb és idősebb korosztályok versenyszámai a két versenynapon 

különválasztva kerülnek megrendezésre. 

1. nap  2. nap 

2010-es és fiatalabb korosztály számára  2009-es és idősebb korosztály számára 

   

1. 200 méter női vegyes  27. 200 méter női hát 

2. 200 méter férfi vegyes  28. 200 méter férfi hát 

3. 100 méter női pillangó  29. 100 méter női pillangó 

4. 100 méter férfi pillangó  30. 100 méter férfi pillangó 

5. 200 méter női hát  31. 100 méter női mell 

6. 200 méter férfi hát  32. 100 méter férfi mell 

7. 100 méter női mell  33. 50 méter női hát 

8. 100 méter férfi mell  34. 50 méter férfi hát 
     
 Szünet 20 perc   Szünet 20 perc 

     

9. 200 méter női gyors  35. 50 méter női gyors 

10. 200 méter férfi gyors   36. 50 méter férfi gyors 

11. 100 méter női hát  37. 200 méter női vegyes 

12. 100 méter férfi hát  38. 200 méter férfi vegyes 

13. 50 méter női mell  39. 100 méter női hát 

14. 50 méter férfi mell  40. 100 méter férfi hát 
   41. 50 méter női mell 

 Szünet 20 perc  42. 50 méter férfi mell 

   43. 200 méter női gyors 

15. 50 méter női hát  44. 200 méter férfi gyors  

16. 50 méter férfi hát    
17. 200 méter női pillangó   Szünet 20 perc 

18. 200 méter férfi pillangó    

19. 200 méter női mell  45. 200 méter női pillangó 

20. 200 méter férfi mell  46. 200 méter férfi pillangó 

21. 100 méter női gyors  47. 200 méter női mell 

22. 100 méter férfi gyors  48. 200 méter férfi mell 

   49. 100 méter női gyors 

 Szünet 20 perc  50. 100 méter férfi gyors 

   51. 50 méter női pillangó 

23. 50 méter női pillangó  52. 50 méter férfi pillangó 

24. 50 méter férfi pillangó    

25. 50 méter női gyors    

26. 50 méter férfi gyors    



 

Döntők, díjazás és eredményhirdetés: 

Az I-II. Korcsoportban első három helyezett versenyzők érem, a 4-6 helyezettek oklevél díjazásban 

részesülnek. 

A III-VII. Korcsoport első három helyezett versenyzői érem díjazásban részesülnek. 

Korosztályonként az a versenyző, aki a legmagasabb LEN pontszámot eléri, elnyeri az BÁCSVÍZ 

Kupát. 

A pontversenyben az első három legeredményesebb csapat serleget kap. 

Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk! 

Kecskemét, 2021. február 25. 

 Aczél Péter 

 elnök 

 BÁCSVÍZ KVSC 


