
VÁROSI ÚSZÓVERSENY VERSENYKIÍRÁSA 
2019.március 5. kedd 13:00 óra 

 

 

 

Monor Város Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága, a Kövál Zrt., a Monori 

Sportegyesület Úszószakosztálya és a Monori Úszóiskola úszóversenyt szervez a város 

általános iskolás korosztályú tanulói részére. 

 

 

1. A verseny célja:   Az úszás sport népszerűsítése. 

A „Város Legsportosabb Iskolája” címért szervezett versenysorozatban pontszerzési 

lehetőség. 

. 

2. A verseny helye és ideje:  Monor Városi Uszoda, 2019.március 5. kedd 13:00 óra 

Gyülekezés:    1145-1200 óráig 

Regisztráció:   1200-1230 óráig 

Bemelegítés:   1230-1300 óráig 

 

3. Korcsoportok (Diákolimpia versenykiírása szerint): 

I. kcs.   2010-ben vagy később születettek 

II. kcs.   2008-2009-ben születettek 

III. kcs.  2006-2007-ben születettek 

IV. kcs.  2004-2005-ben születettek 

 

4. A verseny lebonyolítása: 

Korosztályonként (korcsoportonként), nemenként egy iskola egy versenyszámban 

maximum 3 főt indíthat. 

 

Versenyszámok:    Leány   Fiú 
 I. kcs.   Mellúszás   25 m   25 m 

   Hátúszás  25 m   25 m 

   Gyorsúszás  25 m   25 m 

 II. kcs.  Mellúszás   25 m   25 m 

   Hátúszás  25 m   25 m 

   Gyorsúszás  25 m   25 m 

 III. kcs. Mellúszás   50 m   50 m 

   Hátúszás  50 m   50 m 

Gyorsúszás                 50 m                           50 m 

IV. kcs. Mellúszás   50 m   50 m 

   Hátúszás  50 m   50 m 

   Gyorsúszás  50 m   50 m 

 Váltóverseny: 4 fős váltó, mellúszásban, külön leány és fiú csapattal 

Egy iskola egy leány és egy fiú csapatot indíthat 

korcsoportonként egy fővel az alábbiak szerint: 

Első versenyző: I. kcs. 25 métert úsznak 

Második versenyző: II. kcs. 25 métert úsznak 

Harmadik versenyző: III. kcs. 50 métert úsznak 

Negyedik versenyző: IV. kcs. 50 métert úsznak 

 



   

Helyezések eldöntése az előfutamok időeredményei alapján történik. 

 Figyelem: nincsenek döntők!  
 Az egyéni- és váltóversenyek pontozása: 6-5-4-3-2-1 az elért helyezés alapján. 

Egy versenyző maximum 2 egyéni és 1 váltó versenyszámban indulhat! Fiatalabbak 

indulhatnak idősebb korosztályban, de csak az előzőkben említett megkötésekkel!  

 

5. Nevezés: 

A mellékelt nevezési lapot legkésőbb március 1-ig (péntek) 18 óráig az Uszoda 

pénztárába kérjük leadni. 

Nevezést a verseny helyszínén már nem fogadunk el! 

 

6. Díjazás:  

Az I.-II.-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.  

 

7. Igazolás: 

A Nevezési lap pontos kitöltése a valóságnak megfelelő személyi adatokkal. Vitás 

esetre a diákigazolványát mindenki hozza magával. 

 

8. Egyéb tudnivalók: 

 

A III. és IV. korcsoportban az indulás rajtfejessel, az I. és II. korcsoportban a 

versenyzők a medencéből is indulhatnak. 

A tanulók értékeket a versenyre ne hozzanak magukkal. 

Úszósapka és strandpapucs használata kötelező! 

Kevés számú induló esetén a Rendezőség fenntartja magának a jogot, hogy futamokat 

és versenyszámokat összevonjon.  

További információ: Zátrok Tamás 20/3881-706 

 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 
A Rendezőség  

 

 

 

  


