
„BÁCSVÍZ KUPA” USZONYOSÚSZÓ VERSENY KIÍRÁSA 
 
1,/ A verseny célja: 
A búvár sport népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 
 
2,/ A verseny rendezője:  Bács-Kiskun megyei Búvárszövetség 

BÁCSVÍZ - Kecskeméti Vízmű Sport Club Búvár szo. 
 

3,/ A rendező címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út. 13. 
 
4,/ A verseny ideje: 2015. március 28. (szombat) 
 
5,/ A verseny helye: Kecskeméti Fürdő 50 x 25 m-es versenymedence, 
    elektromos időmérés 
 
6,/ Nevezési határidő: 2015. március 20-ig, e-mailon kérjük megküldeni: 

a versenyeredmények felelősének: buvarnevezes@gmail.com 
illetve a rendező egyesület: bacsbuvar@indamail.hu  címére. 

 
7,/ Nevezési díj: Versenyz őnként: 1500,- Ft , melyet a helyszínen kérünk befizetni. 
 
8,/ Részvételi feltételek: 

- A verseny rendezés költségeit a rendezők biztosítják. A részvétel költségeit a 
Klubok maguk fedezik. A versenyen részt vehet minden sportoló, akit a 
szakosztálya név és a versenykiírás szerint benevezett. A Magyar Búvár 
Szakszövetségnél le van igazolva és érvényes sportorvosi igazolással 
rendelkezik. 

- Minden versenyző csak a korának megfelelő (versenykiírásban kiírt) 
korcsoportban nevezhető és indítható! 

- A verseny 8 pályán kerül megrendezésre! 
- A versenyen szintúszási lehetőséget is biztosítunk azokon a távokon, - 50, 

100, 200, 400 méteres versenyszámokban - amelyek nem szerepelnek a 
verseny programjában. 

9,/ Általános versenyfeltételek: 
- A verseny a MBSZ versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre. 
- A csapatok tagjai (versenyzői és 3 fő kísérő) részére tudunk térítésmentes 

belépést biztosítani, a többieknek 300,-ft-os rendezvény belépőt kell váltaniuk! 
- Minden csapat vezetője a következő okmányokkal köteles a versenyirodán 

bemutatni: 
Versenyzőnként: SE tagsági könyv, orvosi igazolás, érvényes versenyengedély. 
- Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen! 

 
10,/ Értékelés: A helyezési sorrendet az időfutamokban elért eredmények döntik el. 

Versenyszámonként: I., II., III., helyezett érem díjazásban részesül. 
 
13,/ Óvás: Az eredmény közzététele után 15 percig, 5.000,- Ft befizetése mellett, 
írásban történik. 
 
 
 



14,/ Korosztályok - Versenyszámok: 
 
Cápa:  2006 - 2007-ben és az annál később születettek 

50 m uszonyos gyorsúszás 
50 m uszonyos pillangóúszás 
100 m uszonyos gyorsúszás 

Gyermek:  2004 - 2005-ben születettek  
50 m uszonyos gyorsúszás 
100 m delfinláb 
200 m uszonyos gyorsúszás 
4 x 100 m uszonyos gyorsváltó 

Serdül ő: 2002 - 2003-ben születettek  
50 m uszonyos gyorsúszás  
100 m uszonyos gyorsúszás 
200 m felszíni úszás 

Ifjúsági:  2000 - 2001-ben születettek  
50 m búvárúszás 
100 m uszonyos gyorsúszás 
200 m felszíni úszás 

Junior – Feln őtt:  1999-ben és azelőtt születettek  
50 m búvárúszás 
100 m uszonyos gyorsúszás 
400 m felszíni úszás 

Szenior:  - aki már legalább 3 éve nem rendelkezik versenyengedéllyel! - 
 VO-1: 1971-1986, V2: 1961-1970, V3-4: 1960-ban és azelőtt született férfiak, nők 
(Ha 3 főnél kevesebb induló van egy korcsoportban, akkor a következő korcsoporttal 
összevonásra kerülnek a korcsoportok)  

  50 m uszonyos gyorsúszás 
100 m uszonyos gyorsúszás 

 
15,/ Előre nem látható akadály esetében a verseny rendezője fenntartja a változtatás 
jogát. 
 
16,/ Program:   
09.00 - 09.50 Bemelegítés 
10.00 Verseny kezdete 
50 m uszonyos gyorsúszás fiú, lány (c., gy.,s., sz.) 
50 m búvárúszás fiú, lány (i, j-f.)  
50 m uszonyos pillangóúszás fiú, lány (c.) 
100 m delfinláb fiú, lány (gy.) 
100 m uszonyos gyorsúszás fiú,ffi, leány,női (c., s., i., j-f., sz.) 
200 m uszonyos gyorsúszás fiú, leány (gy.) 
200 m felszíni úszás fiú, lány (s., i.) 
400 m felszíni úszás fiú,ffi, leány,női (j-f.) 
4 x 100 m uszonyos gyorsváltó fiú, lány (c.-gy,) 
 
Kecskemét, 2015. február 20. 
 

Ludvigh Zoltán 
főtitkár, szo.vez. 


