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VERSENYKIÍRÁS  
 

A verseny helye: Széchy Buborék, Margitsziget 
A verseny időpontja: 2017. február 4–5. szombat - vasárnap 
A verseny rendezője: Magyar Műugró Szakszövetség 
 
Korosztályok: Szabadidős  14-24 évesek 
 Masters   FINA szabályok szerinti korcsoportos bontásban  
   egyéni  25-29 
     30-34 
     35-39 
     40-44 
     45-49 
     50-54 
     55-59 
     60-64 
     65-69 
     70-74 
     75-79 
   szinkron 50-99  (a két versenyző kora együtt) 
     100+ (a két versenyző kora együtt)  
 
A részvétel feltételei: 
 
 Az egyesület MMSz tagsága. 

 Az egyesület név szerinti előnevezése, melyet 2017. január 25. szerda 20 óráig e-mailben, az 
MMSz hundiving@muugras.hu, illetve másolatban a versenyiroda vezetőjének, Kormos Líviának 
livia.kormos@muugras.hu. címre kell megküldeni. 

A beérkezett e-mailekről Lívia visszaigazolást küld! Az előnevezésnek – a csatolt fájloknak megfelelően 
– tartalmaznia kell az egyesület és a kitöltő nevét, és a versenyszámonként az indulók névsorát, 
melyből később versenyzőt kihúzni még lehet. 

 Az egyesület 2017. évi (60 napnál nem régebbi) NAV nullás igazolásának bemutatása, legkésőbb 
1,5 órával a verseny megkezdése előtt. 

 A versenyző egyesületi tagsága. 

 A versenyző verseny idejére érvényes MOB sportbiztosítási kártyájának (1.000ft-os) bemutatása 
vagy az MMSz-nél már megtörtént 1.000ft/fő befizetés és Versenyengedély kérő-lap leadása 
legkésőbb 1,5 órával a verseny megkezdése előtt. 

 A versenyző érvényes sportorvosi igazolásának bemutatása a versenye napján legkésőbb 1,5 
órával az első versenyszám megkezdése előtt. 

 Az egyesület név szerinti végleges nevezése, amelyet 2017. január 31. kedd 20 óráig e- mailben, 
az MMSz hundiving@muugras.hu, illetve másolatban a versenyiroda vezetőjének, Kormos 
Líviának a livia.kormos@muugras.hu. címre kell megküldeni. 

A beérkezett e-mailekről Lívia visszaigazolást küld! A végleges nevezésnek – a csatolt fájloknak 
megfelelően, - tartalmaznia kell az egyesület és a kitöltő nevét, és a versenyszámonként az indulók 
névsorát.  

Minden fizetendő tételt 2017.február 02. csütörtökig kell átutalással rendezni a kluboknak a  Magyar Műugró 
Szakszövetség számlájára,  
(számlavezető: K&H Bank Zrt; számlaszám:10402283-50494849-48491009), 

1. A végső nevezés alapján, az SE által fizetendő nevezési díjat; 
2. az új MOB Versenyengedélykérő lap/ok díját, (1.000Ft/fő.); 
3. és a 2017.évi MMSz tagdíjat (5.000Ft/SE/év). Az éves tagdíj befizetését külön utalással kérjük 

rendezni! 
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Valamennyi ugráslista/tabella leadási határideje 2017. február 02. csütörtök 18 óra. A tabellák 
leadása két úton történhet:  
a.) az uszodában elhelyezett tartóban,  
b.) elektronikus úton a kitöltött, aláírt ugráslista beszkennelésével, illetve annak olvasható fényképe 
továbbításával. Az utóbbi két esetben a versenyző és/vagy edzője köteles arról gondoskodni, hogy az 
ugráslista kinyomtatva, versenyző és edző aláírásával ellátva, a versenyirodához kerüljön 
legkésőbb 1,5 órával a verseny megkezdése előtt. (Amennyiben határidőben nem történik meg a tabellák 
leadása, úgy a büntetés megfizetése mellett legkésőbb 1 órával a verseny megkezdése előtt van mód 
a teljesen kitöltött tabella elfogadására.) 
 
Amennyiben az érintett klub az ugráslistában változtatni kíván, azt az adott versenyszám megkezdése előtt 
legkésőbb 1 órával teheti meg. 
 
Nevezési díjak: Szabadidős = 1.000ft/fő/versenyszám 
 Masters  = 1.000ft/fő/versenyszám 
 Szinkron 3m  = 1.000ft/pár 
 
A verseny díjazása: Az I.-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
 
Eredményhirdetés: A napszak végén, az utolsó versenyszám után. 
 
Minden „Masters” korosztályban a FINA szabályai érvényesek. 
Szabadidősöknek 5 különböző csoportból kell választani. 
 
A versenyszámoknál a férfiak és nők vagy 3-nál kevesebb induló esetén a masters versenyszámok is (25-
49 év; 50-79 év) összevonhatók. 
 
Felhívjuk a Világbajnokságra készülő masters versenyzők figyelmét az Elnökség várható 
decemberi döntésére, miszerint azon versenyzők kapnak versenyengedélyt a VB-re, akik legalább 
egy masters versenyen elindulnak 2016-2017. évben. 
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A versenyszámok között 5-10 perc, szinkron versenyszám előtt 30 perc szünetet tartunk! 
 
A verseny programja: február 4, szombat .................................... 11.00 óra 

1. versenyszám:  Szabadidős 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás (5 különböző csop.) 
2. versenyszám: Masters (25-29) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
3. versenyszám: Masters (30-34) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
4. versenyszám: Masters (35-39) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
5. versenyszám: Masters (40-44) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
6. versenyszám: Masters (45-49) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
A 2-6. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
7. versenyszám: Masters (50-54) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
8. versenyszám: Masters (55-59) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
9. versenyszám: Masters (60-64) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
10. versenyszám: Masters (65-69) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
11. versenyszám: Masters (70-74) 1 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
12. versenyszám: Masters (75-79) 1 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
A 7-12. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

 Eredményhirdetés 
 
A verseny programja: február 4, szombat,.................................... 15.00 óra 

13. versenyszám:  Szabadidős 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás (5 különböző csop.) 
14. versenyszám: Masters (25-29) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
15. versenyszám: Masters (30-34) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
16. versenyszám: Masters (35-39) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
17. versenyszám: Masters (40-44) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
18. versenyszám: Masters (45-49) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
A 14-18. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
19. versenyszám: Masters (50-54) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
20. versenyszám: Masters (55-59) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
21. versenyszám: Masters (60-64) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
22. versenyszám: Masters (65-69) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
23. versenyszám: Masters (70-74) 3 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
24. versenyszám: Masters (75-79) 3 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
A 19-24. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

25. versenyszám: Masters (50-99) 3 méter szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
26. versenyszám: Masters (100+) 3 méter szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 

 
27. versenyszám: Masters (50-99) 3 méter mix szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
28. versenyszám: Masters (100+) 3 méter mix szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 

 Eredményhirdetés 
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A verseny programja: február 5, vasárnap, .................................. 11.00 óra 

1. versenyszám:  Szabadidős torony nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás (5 különböző csop.) 
2. versenyszám: Masters (25-29) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
3. versenyszám: Masters (30-34) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
4. versenyszám: Masters (35-39) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
5. versenyszám: Masters (40-44) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
6. versenyszám: Masters (45-49) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
A 30-34. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
7. versenyszám: Masters (50-54) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
8. versenyszám: Masters (55-59) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
9. versenyszám: Masters (60-64) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
10. versenyszám: Masters (65-69) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
11. versenyszám: Masters (70-74) torony nők 4 ugrás, férfiak 4 ugrás 
12. versenyszám: Masters (75-79) torony nők 4 ugrás, férfiak 4 ugrás 
A 35-40. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

13. versenyszám: Masters (50-99) torony szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
14. versenyszám: Masters (100+) torony szinkron nők 3 ugrás - férfiak 3 ugrás 
A 41-42. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

15. versenyszám: Masters (50-99) torony mix szinkron 4 ugrás 
16. versenyszám: Masters (100+) torony mix szinkron 3 ugrás 
A 43-44. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
 

 Eredményhirdetés 

 

 

 

Magyar Műugró Szakszövetség 

 

 
 


