
V. 1. Magyar Cukor Manufaktúra Diamant Kupa Uszonyos és Búvárúszó 

Verseny Kiírása 
 

1.) A verseny célja: 

A búvársport népszerűsítése, versenyzők részére a versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

2.) A verseny rendezője:  Somogy Megyei Búvárszövetség,  

      1. MCM Diamant Adorján SE 

 

3.) A rendező címe: 7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 85. 

 

4.) A verseny ideje: 2015. április 11. szombat. 

 

5.) A verseny helye: Kaposvári Uszoda, és Gyógyfürdő 

50 m-es, feszített víztükrű, sátorral fedett medence, elektromos időmérés 

 

6.) Nevezési határidő: 2015. április 03-ig, e-mailen kérjük elküldeni a nevezéseket 

buvarnevezes@gmail.com illetve a rendező solymossy01@t-online.hu címére.  

 

7.) Nevezési díj: Versenyzőnként 2000,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni. 

 

8.) Részvétel: 

A verseny rendezésének költségeit a rendező biztosítja. A részvétel költségeit a klubok 

maguk fedezik. A versenyen részt vehet minden sportoló akit: 

- egyesülete, szakosztálya a versenykiírás szerint benevezett 

- a Magyar Búvár Szakszövetségnél le van igazolva 

- érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik 

Minden versenyző, csak a saját korának megfelelő (versenykiírásban szereplő) 

korcsoportokban és számokban nevezhető, indítható! 

 

9.) Általános feltételek: 

A verseny a MBSZ versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre. Az uszoda 

területén papucs, tornacipő használata kötelező! 

Minden csapatvezető az alábbi okmányokkal köteles a versenyirodán jelentkezni: 

- 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. 

 

11.) Díjazás: 

  Csapatverseny első három helyezett Kupa díjazásban részesül. 

  Egyéni versenyszámokban az első három helyezett érem díjazásban részesül.  

 

12.) Óvás: 

  Az eredmények közzététele után 15 percig, 5000,-Ft befizetése mellett, írásban  

  történik. 

 

 



13.) Korosztályok-, Versenyszámok 

 

  Béka (2008-ban és később születettek) 

   50 m uszonyos gyorsúszás 

   100 m uszonyos gyorsúszás 

 

  Cápa (2006-2007-ben születettek) 

   50 m uszonyos pillangóúszás 

                    50 m uszonyos gyorsúszás 

   100 m uszonyos gyorsúszás 

     4x50 m uszonyos gyorsváltó 

 

  Gyermek (2004-2005-ban születettek) 

   50 m uszonyos gyorsúszás 

   100 m uszonyos delfinláb 

   200 m uszonyos gyorsúszás 

   4x100 m uszonyos gyorsváltó 

 

  Serdülő (2002-2003-ban születettek) 

   200 m uszonyos gyorsúszás 

                    50   m felszíni úszás 

   100 m felszíni úszás 

   4x100 m felszíni váltó 

 

 Ifjúsági (2000-2001-ben születettek) 

   200 m uszonyos gyorsúszás 

   100 m felszíni úszás 

   800 m felszíni úszás 

 

  Junior  és  Felnőtt (1999-ben  és korábban született) 

   200 m uszonyos gyorsúszás 

   100 m felszíni úszás 

   200 m felszíni úszás 

   800 m felszíni úszás  

 

 Szenior (Aki már 3 éve nem rendelkezik versenyengedéllyel!-  

VO: 1980-89., V1: 1970-1979; V2: 1960-1969; V3: 1959- és azelőtt született 

férfiak, nők 

Ha 3 főnél kevesebb induló van egy korcsoportban, akkor a következő 

korcsoporttal összevonásra kerülnek a korcsoportok.) 

  50m uszonyos gyorsúszás 

  100m uszonyos gyorsúszás 

 

   14.) A versenyre a sportolók és edzőik részére a belépés díjtalan. 

        Kísérők,hozzátartozók részére 300 Ft-os látogatói jegyet kell váltani a fürdő pénztárában. 

 

    

   15.) Előre nem látható akadály esetén a versenyrendező a változtatás jogát fenntartja. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Versenyprogram: 

09.00- 09.50  Bemelegítés 

09.50- 10.00  Megnyitó 

10.00-   Verseny kezdete 

50 m uszonyos pillangóúszás (cápa) 

50 m uszonyos gyorsúszás (gyermek) 

            50 m uszonyos gyorsúszás ( béka ) 

50 m uszonyos gyorsúszás (senior) 

            50 m uszonyos gyors ( cápa ) 

            50 m uszonyos delfinláb ( gyermek ) 

200 m uszonyos gyorsúszás (serdülő, ifjúsági, junior-felnőtt) 

100 m uszonyos gyorsúszás (béka-cápa) 

100 m felszíni úszás (serdülő, ifjúsági, junior-felnőtt) 

100 m uszonyos delfinláb (gyermek) 

100 m uszonyos gyorsúszás (senior) 

            800 m felszíni úszás (Ifjúsági, junior- felnőtt ) 

 50  m felszíni úszás (serdülő ) 

200 m uszonyos gyorsúszás (gyermek) 

200 m felszíni úszás (junior-felnőtt) 

4x50 m uszonyos gyorsváltó (cápa) 

4x100 m uszonyos gyorsváltó (gyermek) 

4x100 m felszíni váltó (serdülő)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2015. február 28. 

Kovács László 

                                                                           1.MCM Diamant Adorján SE 

                                                                                             elnök 


