
 

                            „Jubileumi  Emlékverseny „ 

A Hódmezővásárhelyi Strandfürdő hivatalos átadásának 90. évfordulója 
alkalmából 

1. A verseny rendezője: 

     A Dél-Alföld Régió (NICS -HSÚVC) és a HÓD-FÜRDŐ KFT.  

2. A verseny helye és ideje:  

 2020.07.26. (vasárnap) 9 óra, Bemelegítés 7.45 – 8.45 óráig 

Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda,  

6800 Hódmezővásárhely Ady E u 1., 10 pályás 50 m-es versenymedence (8 pályán 
Omega elektromos gépi időmérés) 

           Vízhőfok: 27 C.  

3. A verseny célja: 
     A Hódmezővásárhelyi Strandfürdő ünnepélyes átadásának 90. évfordulójának 

                  méltó megemlékezése. 

           Versenyzési lehetőség biztosítása egyesületek versenyzői részére.  

           A Covid-19 járvány utáni szintfelmérés. 

4. Verseny résztvevői: 

Azok az igazolt versenyzők, akik érvényes sportorvosi és versenyzési engedéllyel 
rendelkeznek. 

5. A versenybíróság elnöke: Csókay Miklós – országos versenybíró 

6. Nevezés: A MÚSZ úszásrendszerén keresztül 

Nevezési határidő: 2020.07.23.   24 óra! Helyszínen nevezés nem 
lehetséges! 

          Nevezési díj: 1000Ft/rajt/fő, / A Dél-Alföld Régió JB tagjainak nincs! / 

Lehetőség szerint, kérjük Önöket, hogy a nevezési határidőig (2020. 07. 23.) 
átutalással rendezzék a nevezési díjakat. Az átutaláskor a közlemény rovatba a 
nevezés darabszáma mellett kérjük feltüntetni az egyesület nevét, címét, 
adószámát. Ha ez nem fér el, akkor az átutalással együtt szíveskedjenek ezt 



közölni a hsuvc@freemail.hu email címre, hogy a számláikat az előírásoknak 
megfelelően ki tudjuk állítani.) 

Bankszámlaszám:  NICS-HSÚVC MKB ZRt 10300002-45701298-00003285 

Adószám: 18468287-1-06 

Nevezéssel kapcsolatos információ: tomiks@tomiks.hu 

Egyéb információ: katona.zsolt@hodfurdo.hu 

 

7. Korcsoportok: 1970-2004, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011- 

8. Versenyszámok:     

1. 50m leány gyors            2009-10, 2011- 
2. 50m fiú gyors                2009-10, 2011-   
3.    200 m női gyors            1970-2004, 2005-06, 2007-08 
4.    200m férfi gyors           1970-2004, 2005-06, 2007-08 
5.    50 m leány pillangó      2009-10, 2011- 
6.    50 m fiú pillangó          2009-10, 2011- 
7.    200 m női hát                1970-2004, 2005-06, 2007-08 
8.    200 m férfi hát              1970-2004, 2005-06, 2007-08  
9.    50 m leány mell            2009-10, 2011- 
10.    50 m fiú mell                2009-10, 2011- 
11.  400 női vegyes             1970-2004, 2005-06, 2007-08 
12.  400 férfi vegyes           1970-2004, 2005-06, 2007-08 

9. Díjazás: Az első 3 helyezett érem díjazásban részesül. 

10. Egyéb: A 200 méteres számokban maximálisan 6-6 futamot, míg a 400 vegyesen 3-3 
futam nevezését fogadjuk be. 

Felhívjuk a résztvevők és edzőik figyelmét, hogy az aktuális járványügyi ajánlásokat a 
verseny ideje alatt mindenki köteles követni és megtartani a másik egyéntől való kellő 
távolságot, különösen a lelátón és a pihenő helyeken! 

A verseny ideje alatt a fedett uszodában csak a versenyzők és edzőik tartózkodhatnak! 

A verseny zártkapus! 

 A szülők és hozzátartozók a jubileumi kedvezményes 500 Ft-os belépő megváltásával 
léphetnek be a fürdő területére és egész nap igénybe vehetik a kültéri szolgáltatásokat.  

A rendezőség kültéri LED falon tervezi a verseny sugárzását. 

A versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk gondoskodnak, azok 
esetleges elvesztéséért a rendezőség felelősséget nem vállal. 
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A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, illetve a FINA versenyszabályai a 
mérvadóak. 

 
Hódmezővásárhely, 2020. július 13.                                   

      

                                            Bán Sándor régióvezető 

                                                                              
                                         


	A Dél-Alföld Régió (NICS -HSÚVC) és a HÓD-FÜRDŐ KFT.

