
 Tavaszváró Nyílt Nemzetközi Úszóverseny 

  Hódmezővásárhely, 2019. február 23-24.  
      

A verseny rendezője:  HÓD ÚSZÓ Sportegyesület Hódmezővásárhely 

A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi szakosztályok versenyzői 
  számára. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. 

A verseny ideje:  2019. február 23. szombat: 09:00 óra - bemelegítés: 7:45-8:45-ig. 
  2019. február 24. vasárnap 09:00 óra - bemelegítés: 7:45-8:45-ig. 

A verseny helye:  Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 10 pályás feszített 
  víztükrű medencéje Vízhőfok: 26,5 °C. Cím: Hódmezővásárhely, Ady E.u.1. 

Az időmérés módja:  Elektromos időmérő berendezés, OMEGA 

A versenybíróság elnöke:  Később kerül kijelölésre 

Résztvevők, nevezés:  Hazai és külföldi egyesületek által a nevezési határidőig benevezett 
  versenyzők. A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes versenyzési és 
  sportorvosi engedéllyel, sportolói azonosító kártyával (plasztik), 
  sportegyesületi tagsági könyvvel (kék könyv). Valamint az 1985. január 1. 
  után születetteknek sikeres szakmai alapkövetelmény vizsgával. Nevezés a 
  hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MUSZ úszás 
  rendszeren keresztül a www.muszuszoranglista.hu weboldalon. Külföldi 
  versenyzők e-mail-en az tomiks@tomiks.hu címre a mellékelt nevezési lapon. 
  Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések (versenyzők) száma eléri 
  a létesítmény (uszoda) befogadóképességének határát, akkor a nevezés 
  idő előtt lezárásra kerül! A nem elfogadott nevezéseket 2019. február 22- 
  én honlapunkon (www.hoduszo.hu) közzétesszük! 
     

Nevezési időszak:  2019. február 11-21. éjfélig. A nevezések csak a megadott időintervallum alatt 
  törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés, lemondás (kivéve orvosi 
  igazolással) és módosítás nem lehetséges! A rajtlista 2019. február 22-tól a 
  www.hoduszo.hu oldalról letölthető! 

Nevezési díj:  1000 Ft/ rajt, melyet a verseny kezdete előtt kérünk a versenyirodában 
  befizetni! Szintidő túllépés: 2000 Ft ! 

A helyezések eldöntése:  Időfutamokban elért eredmények alapján, a megadott évjáratok és 
  korcsoportok szerint. Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az 
  utolsó futam a legerősebb. 

Díjazás:  A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek 
  éremdíjazásban részesülnek. A pontversenyben győztes csapat elnyeri a 
  Tavaszváró Kupát. Pontverseny: 9-7-6-5-4-3-2-1 pont (2fő/egyesület számít 
  évjáratonként). A jegyzőkönyv weboldalunkról letölthető 

Költségek:  A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a 
  részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. 

Egyebek:  A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett egyéb 
  kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak. 
 
Katasztrófavédelmi előírások: Az uszodában található VÉSZKIJÁRATOKAT, menekülési útvonalakat 

SZIGORÚAN TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, menekülési 
útvonal esetében biztosítani kell a szabad, akadálymentes közlekedést, 
megközelítést. 



Versenyszámok 

 

2019. 02.23. (szombat) 9:00 óra 

 

1. 400 m fiú gyors 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb szintidő: 6:30,0 

2 400 m lány gyors 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb szintidő: 6:30,0 

3. 100 m fiú pille 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

4. 100 m lány pille 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

5. 100 m fiú hát 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

6. 100 m lány hát 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

     15 perc szünet  

7. 100 m fiú mell 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

8. 100 m lány mell 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

9. 100 m fiú gyors 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

10. 100 m lány gyors 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

11. 400 m fiú vegyes 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 és idősebb szintidő: 7:00,0 

12. 400 m lány vegyes 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 és idősebb szintidő: 7:00,0 
 
 
 
 

2019. 02. 24. (vasárnap) 9:00 óra 

 

13. 200m fiú vegyes 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

14. 200m lány vegyes 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

15. 50 m fiú mell 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

16. 50 m lány mell 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

17. 50 m fiú hát 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

18. 50 m lány hát 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

19. 200 m fiú gyors 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

20. 200 m lány gyors 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

21. 200 m fiú pille 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 és idősebb 

22. 200 m lány pille 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 és idősebb 

      15 perc szünet  

23. 50 m fiú gyors 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

24. 50 m lány gyors 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

25. 50 m fiú pille 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

26. 50 m lány pille 2011 és fiatalabb, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

27. 200 m fiú mell 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

28. 200 m lány mell 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

29. 200 m fiú hát 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 

30. 200 m lány hát 2009 és fiatalabb, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 és idősebb 
 

 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 

 
Hódmezővásárhely, 2018. szeptember 12. 
 

                                                                                                              
Dr. Szabó J. Attila 

Hód Úszó SE Hódmezővásárhely 



Spring waiting International Swim Meeting 

Hódmezővásárhely, 23rd - 24th February 2019 

 

Organizer:  HÓD ÚSZÓ Sport Association Hódmezővásárhely, Hungary 

Goal of the competition: To ensure a racing opportunity for the invited domestic and competitors, and to 

           intensify the relationship between them. 

Competition time:   
           Saturday: 9:00 am - Warm-up: 7:45-8:45 am 
           Sunday: 9:00 am - Warm-up: 7:45-8:45 am 

Competition place: Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Swimming Pool (50 m, 10 lane) 

           Water temperature: 26,5 °C. Address: Hódmezővásárhely, Ady Endre street 1. 

Time-keeping:  Electric timer (OMEGA) 

Main judge:   

Participants: Domestic  and  foreign  club’s  competitors  assigned  before  the  registration 

           deadline.  Each  competitor  has  to  possess  valid  racing  and  sports  medical 
           permit, and those who were born after 1st Jan.1985 with a professional exam. 
           (Valid only for Hungarian swimmers) 

Registration: Please send the attached pre-registration sheet to info@hoduszo.hu e-mail 
           address until the 19th of  February, 22 pm. The eventual modifications should 

           be sent by 21st of February, 8 pm. the latest. All registration will be 

           reconfirmed. The start list will be available from the 22nd of February on 

           website www.hoduszo.hu ! No modifications and additional registrations are 

           accepted on the spot. 
      
Registration fee  1000 HUF/start which is asked to be paid in the office before beginning of 

           competition. 

Preselection: For the events selection will be based on achieved time-results for each age 

           group. The first heat is the best. 

Prizes: The 1-3 placed competitors will get medals. The team achieving the most 
           points wins the Cup! (2 competitors/team. Team points: 9,7,6,5,4,3,2,1) 

Expenses and others: The organizers and sponsors jointly bear the expenses of organizing and 

           prizing, the teams bear the registration expenses themselves. During the 

           competition we apply one single start rule. In all other questions which were 

           not mentioned the MÚSZ and FINA competition rules are valid. The 

           competition results will be available live on our website. The official record 

           can also be downloaded from the website www.hoduszo.hu. 
 
The participating teams should note that we do not take responsibility for unattended valuables. Competitors' and their trainers' 
entry is free, parents and visitors may attend the competition against 490.-HUF tickets. Each Parking fee: 160.-HUF/hour, bus 
300.-HUF/hour 
 
We wish everyone a pleasant competition! 
 

Hódmezővásárhely, 12nd September 2018.    Dr. Szabó J. Attila 
Hód Úszó SE Hódmezővásárhely 



EVENTS 
 
 
 

 

23rd February 2019. Saturday 9:00 AM 

 
1. 400 m men free 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older time limit: 6:30,0 
2 400 m women free 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older time limit: 6:30,0 
3. 100 m men fly 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
4. 100 m women fly 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
5. 100 m men back 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
6. 100 m women back 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 

     15 min break  

7. 100 m men breast 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
8. 100 m women breast 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
9. 100 m men free 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
10. 100 m women freee 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
11. 400 m men IM 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 and older time limit: 7:00,0 
12. 400 m women IM 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 and older time limit: 7:00,0 
 
 

 

24th February 2019. Sunday 9:00 AM 
 

 
13. 200m men IM 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
14. 200m women IM 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
15. 50 m men breast 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
16. 50 m women breast 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
17. 50 m men back 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
18. 50 m women back 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
19. 200 m men free 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
20. 200 m women free 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
21. 200 m men fly 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 and older 
22. 200 m women fly 2008-2007, ’06-05, ’04-03, ’02 and older 

      15 min break  

23. 50 m men free 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
24. 50 m women free 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
25. 50 m men fly 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
26. 50 m women fly 2011 and younger, ’10,’09,’08,’07,’06-05,’04-03,’02 and older 
27. 200 m men breast 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
28. 200 m women breast 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
29. 200 m men back 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older 
30. 200 m women back 2009 and younger, ’08-07,’06-05,’04-03,’02 and older  


