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DOBÓ KUPA 

2015  
 

Uszonyos és Búvárúszó Országos Verseny 
 

1. Célja: Az uszonyos és búvárúszás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, versenyzők 
részére  

2. Rendező:  Búvár és Vízisport Klub, Heves Megyei  Búvár szövetség  

3. Ideje:  2015. november 29., vasárnap 

4. Helye:  Eger - Bitskey Aladár fedett uszoda ( 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) 

5. Nevezési díj  2000.- Ft/fő  

 Nevezések határideje: 2015. november 21. szombat 

 Módosítani a nevezésen 2015. november 26-ig (csütörtök) lehet e-mailen, ezt követően csak lehúzás van. 

 Nevezés: hollogyozo@gmail.com  és buvarnevezes@gmail.com 

6. Nevezési és részvételi feltételek 

 Részt vehet minden olyan versenyző, 
- akit a klubja a fent meghatározott időpontig szabályosan benevezett és a nevezési díjat befizette 
- aki hat hónapnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkezik. 

 Egy személy csak egy korcsoportban nevezhető, csak a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel 
állhat rajthoz. 

  Egy klubból több váltó is indítható. 

7. Rendezői, résztvevői költségek: 

A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit a klubok maguk biztosítják. 

8. Versenyszámok 

Béka:   2008- 2009-ben annál hamarabb születettek 
 50 m  uszonyos gyorsúszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
 
Cápa:   2006 – 2007-ben születettek 
 50 m  uszonyos gyorsúszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
 
Gyermek:  2004- 2005-ben születettek 
 50 m  uszonyos gyorsúszás 
 50 m  delfin láb 
 100 m  uszonyos gyorsúszás   4x50 m uszonyos gyors váltó 
 
Serdülő:  2002- 2003-ban születettek 
 50 m  uszonyos gyorsúszás 
 100 m felszíni úszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
 400 m  felszíni úszás 
 
Ifjúsági: 2000- 2001-ban születettek 
  50 m   uszonyos gyorsúszás 
 100 m  felszíni úszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
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 400 m  felszíni úszásban  
 
Junior:  1998-1999 születettek 
 50 m   uszonyos gyorsúszás 
 100 m  felszíni úszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
 800 m  felszíni úszásban  
 
Felnőtt: 1997-ban és az előtt születettek 
 50 m   uszonyos gyorsúszás 
 100 m  felszíni úszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás 
 800 m  felszíni úszásban  
 
Szenior:  

50 m  uszonyos gyorsúszás 
 100 m  uszonyos gyorsúszás   4x50 m uszonyos gyors váltó 
 
9. Értékelés: 

A helyezési sorrendet az időfutamokban elért eredmények döntik el, korcsoportonként. 
10. Díjazás: 

Az I.- III. helyezett érem díjban részesül. 
 

11. Általános versenyfeltételek 
- Az indulók futam és pályabeosztása a nevezésen feltűntetett nevezési idő alapján kerül besorolásra.  
- A verseny az MBSZ versenyszabályzata lapján kerül megrendezésre, amely részekre a versenykiírás nem 

tér ki, ott a MBSZ szabályzata érvényes. 
- Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be, óvási díj 15.000 Ft.  Az óvási díj 

jogosság esetén visszafizetésre kerül. 
- Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a változásról 

időben értesíti a résztvevőket. 
 
12. PROGRAM 
 

2015. november 29.  
csapatok érkezése az uszodába  nevezések leadása 

9:00-9:45   bemelegítés 
10:00-  verseny 
 
50 m  uszonyos gyorsúszás  béka, cápa, gyermek, serdülő, ifi, junior, felnőtt, szenior fiú, lány 
50 m  delfin úszás    gyermek       fiú, lány 
100 m  felszíni úszás    serdülő, ifi, junior felnőtt       fiú, lány 
100 m  uszonyos gyorsúszás  béka, cápa  gyermek serdülő, ifi, junior, felnőtt ,szenior fiú, lány 
400 m  felszíni úszás   serdülő, ifi,       fiú, lány 
800 m  felszíni úszás    junior, felnőtt      fiú, lány 
4 x 50 m uszonyos gyors váltó  gyermek, szenior       fiú, lány 

  
 
Eger, 2015. november 2. 
 
 
 
         Holló Győző 
               elnök 


