
 

  

29. KIDS-KUPA ÚSZÁS 2022  

  

  

Verseny ideje: 2022. április 09. (szombat) 9.30 óra   

 Verseny helye: Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda, 50 méteres, 8 pályás 

versenymedencében.   

 A verseny védnöke: Dr. Török Csaba a KIDS elnöke  

 Versenybíróság elnöke: Vígh Márta  

 Versenyigazgató: Sárdi Ákos (+3670 360 8700)  

  

8.00 órától 9.00-ig Igazolás, regisztráció   

8.00 órától bemelegítés   

9.15 Megnyitó   

9.30 Verseny kezdése   

14.00 A verseny tervezett befejezése   

  

Eredményhirdetés a verseny közben, folyamatosan   

Díjazás: Az egyéni I-III helyezettek érem, az I-VI helyezett váltók oklevéldíjazásban 

részesülnek.  

Nevezés: www.kids.hu oldalon  

Nevezési határidő: 2022.04.03. 20h  

  

Versennyel kapcsolatos egyéb tudnivalók:   

 

1. Időrendet a nevezések beérkezése után tudunk csak készíteni.  

2. Az összevont korcsoportok váltószámaiban 1 iskola nemenként 2 váltót nevezhet.  



3. 1 versenyző 2 egyéni versenyszámban és 1 váltóban szerepelhet. A váltó összeállítását 

legkésőbb 8.45-ig lehet leadni a helyszíni versenyirodán.  

4. Amennyiben egy, az egyéni versenyszámra nevezett versenyző a verseny előtt megbetegszik, 

helyére más versenyző nem nevezhető. 

5. Igazolás, az általános versenykiírás szerint. (iskolai összesítő névsor, igazgatói aláírással, 

orvosi engedéllyel vagy szülői engedély, diákigazolvány).  

6. A verseny ideje alatt a versenyzők és kísérőik csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak!  

7. A medencetérben papucs használata kötelező!  

8. A MÚSZ versenyszabályok az irányadóak.  

9. Az egyéni és váltószámokban a korcsoportok együtt versenyeznek, de eredményeiket 

elkülönítve kezeljük  

A versenyszámok sorrendje  

1 50 m gyors fiú  I-II-III-IV-V-VI kcs  

2 50 m gyors lány  I-II-III-IV-V-VI kcs  

3 50 m mell fiú             I-II-III-IV-V-VI kcs  

4 50 m mell lány  I-II-III-IV-V-VI kcs  

5 50 m hát fiú             I-II-III-IV-V-VI kcs  

6 50 m hát lány              I-II-III-IV-V-VI kcs  

7 50 m pillangó fiú  IV-V-VI.kcs  

8 50 m pillangó lány  IV-V-VI.kcs  

9 100 m gyors fiú  V-VI. kcs  

10 100 m gyors lány  V-VI. kcs  

11 200 m fiú vegyes  V-VI. kcs  

12 200 m lány vegyes  V-VI. kcs  

13 4x50 m gyorsváltó fiú   I-II / III-IV / V-VI kcs  

14 4x50 m gyorsváltó lány I-II / III-IV / V-VI kcs  

15 4x50 m mix váltó      V-VI. kcs  

  

Korcsoportok:  

  

I. korcsoport  2013. évben vagy később születettek  



II. korcsoport  2011-2012  

III. korcsoport       2009-2010 

IV. korcsoport        2007-2008  

V. korcsoport  2005-2006  

VI. korcsoport  2002-2004  

 A rajtlista, eredmények a www.hullam91.hu oldalon lesznek elérhetők.  

Minden további kérdésben az „Általános szabályokban” leírtak az irányadók!   

A versennyel kapcsolatos információ: kat.diaksport93@gmail.com   

A nevezési határidő utáni visszamondás közvetlenül a sardiakos64@gmail.com címen 

lehetséges!  

   

KIDS elnöksége     

  

 Támogatók   

   

   

   

   

http://www.hullam91.hu/
http://www.hullam91.hu/

