
2017. ÉVI NYÁRI MASTERS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 
VERSENYKIÍRÁS  

 
 
A verseny helye: Duna Aréna (Dagály) fedett uszoda 
A verseny időpontja: 2017. június 23-25. péntek – szombat - vasárnap 
A verseny rendezője: Magyar Műugró Szakszövetség 
 
Korosztályok: 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: 
 
1) Az egyesület MMSz tagsága. 

2) Az egyesület 2017. évi MMSz tagsági díj (5.000.-ft) befizetésének igazolása. 

3) Az egyesület név szerinti előnevezése, melyet 2017. június 14. szerda 20 óráig e-mailben, az MMSz 
hundiving@muugras.hu, illetve másolatban a versenyiroda vezetőjének, Kormos Líviának 
livia.kormos@muugras.hu. címre kell megküldeni (csatolt fájlban). Az előnevezésnek tartalmaznia 
kell a verseny, az egyesület és a kitöltő nevét, és számonként és nemenként az indulók névsorát. Az 
Előnevezési formanyomtatvány megtalálható excelben a www.muugras.hu weblapon a verseny 
menüpontban a formanyomtatványok alatt. 
Amennyiben az egyesület az előnevezést nem nyújtja be határidőre, úgy 3.000.- Ft/egyesület 
büntetést kell fizetnie. 
 

4) Az végleges nevezés, amelyet 2017. június 20. 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 (csatolt fájlban). A végleges nevezésnek 
tartalmaznia kell a verseny és az induló egyesület nevét, számonként és nemenként az indulók 
névsorát. A végső nevezési formanyomtatvány megtalálható excelben a www.muugras.hu weblapon a 
verseny menüpontban a formanyomtatványok alatt. 
Amennyiben az egyesület a végleges nevezést nem nyújtja be határidőre, úgy 1.000.- Ft/versenyző 
büntetést kell fizetnie. 
 

5) A versenyző egyesületi tagsága. 
 

6) A versenyen való indulás feltétele, hogy a versenyző érvényes versenyengedéllyel rendelkezzen 
(MOB kártya)! 
a) Ha a versenyző ezzel még nem rendelkezik, akkor versenyengedélykérő lapot kell leadni, 

melyhez a jelenlegi díjszabás esetén 1.000.- Ft/versenyző fizetendő. Kérjük a befizetést verseny 



után, a kiállított számla alapján banki utalással teljesíteni. Kérjük a megjegyzés rovatban 
feltüntetni: „VEKL” 

b) A VEKL végső leadási határideje összesítő lap kíséretében 2017. június 20. kedd 19.00 óráig a 
Duna Arénában Kormos-Tóth Líviánál a tornateremben illetve a műugró medencénél, vagy 
előzetesen Székffy Nóra kolléganőnél. 

c) Amennyiben az érintett klub a VEKL-t nem nyújtja be határidőre, úgy 1.000.- Ft/versenyző 
büntetést kell fizetnie a VEKL díján kívül. 

d) Ha a verseny megkezdésekor sem rendelkezik az adott klub versenyzője érvényes MOB kártyával 
vagy érvényesen kitöltött és leadott verseny engedélykérő lappal, úgy a leadott nevezések és 
büntetések megfizetése ellenére sem indulhat a versenyző. 

7) A versenyző érvényes sportorvosi igazolásának megléte. 
Amennyiben a korábbiakban a versenyirodának bemutatott érvényes sportorvosi lejárt, úgy az újat a 
verseny előtt 1,5 órával köteles az érintett klub bemutatni. Érvényes sportorvosi nélkül a versenyző 
nem versenyezhet. 

8) Valamennyi ugráslista (tabella) leadási határideje 2017. június 22. csütörtök 18 óra. 
A tabellák leadása két úton történhet: 
a) A Duna Arénában személyesen Kormos-Tóth Líviának 
b) elektronikus úton a kitöltött, aláírt ugráslista beszkennelésével, illetve annak olvasható fényképe 

továbbításával.   
c) Az utóbbi esetben a versenyző és/vagy edzője köteles arról gondoskodni, hogy az ugráslista 

kinyomtatva, versenyző és edző aláírásával ellátva, a versenyirodához kerüljön legkésőbb 1 órával 
a verseny kezdete előtt.   

d) Kizárólag a szabályok szerint kitöltött tabellát fogadhatja be a versenyiroda.  
e) A hiányosan kitöltött és nem a szabályok szerint aláírt tabellákról az iroda elektronikus úton, 

írásban értesíti az érintetteket, akiknek a javított tabellát ismételten be kell nyújtani 24 órával az 
adott versenyszám megkezdése előtt.  

f) Amennyiben az érintett klub változtatni kíván az ugráslistában, azt az adott versenyszám 
megkezdése előtt legkésőbb 1 órával teheti meg.  

g) Amennyiben az érintett klub az adott versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 1 órával az 
ugráslistát/kat nem adja be, úgy az adott versenyző az adott versenyszámban nem vehet részt.  
 

9) Nevezési díjak:   = 1.000ft/fő/versenyszám,  Szinkron   = 1.000ft/pár 
a) A nevezési díjakat a versenyiroda a verseny után összesíti. Kérjük a befizetést a verseny után, a 

kiállított számla alapján banki utalással teljesíteni június 05-ig.  
b) Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni „nevezési díj.”  

  
Minden fizetendő tételt átutalással köteles rendezni az egyesület a Magyar Műugró Szakszövetség 
számlájára a megadott időpontig az alábbi számlára:  

(számlavezető: K&H Bank Zrt; számlaszám:10402283-50494849-48491009) 
 

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. 
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 decemberi 
döntésére, miszerint azon versenyzők kapnak versenyengedélyt a VB-re, akik legalább egy masters 
versenyen elindulnak 2016-2017. évben. 



 
A verseny programja: június 23, péntek  ............................................ 18.30 óra 

A versenyszámok között 20 perc szünetet tartunk 

1. versenyszám: Masters (50-99) torony szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
2. versenyszám: Masters (100+) torony szinkron nők 3 ugrás - férfiak 3 ugrás 
Az 1-2. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

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

Eredményhirdetés 
 

A verseny programja: június 24, szombat, ......................................... 11.00 óra 
A versenyszámok között 10 perc szünetet tartunk 

5. versenyszám: Masters (25-29) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
6. versenyszám: Masters (30-34) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
7. versenyszám: Masters (35-39) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
8. versenyszám: Masters (40-44) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
9. versenyszám: Masters (45-49) 1 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
Az 5-9. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
 
10. versenyszám: Masters (50-54) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
11. versenyszám: Masters (55-59) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
12. versenyszám: Masters (60-64) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
13. versenyszám: Masters (65-69) 1 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
14. versenyszám: Masters (70-74) 1 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
15. versenyszám: Masters (75-79) 1 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
A 10-15. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

Eredményhirdetés 
 

A verseny programja: június 24, szombat, 15.00 óra  

16. versenyszám: Masters (25-29) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
17. versenyszám: Masters (30-34) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
18. versenyszám: Masters (35-39) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
19. versenyszám: Masters (40-44) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
20. versenyszám: Masters (45-49) torony nők 6 ugrás, férfiak 6 ugrás 
21. versenyszám: Masters (50-54) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
22. versenyszám: Masters (55-59) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
23. versenyszám: Masters (60-64) torony nők 5 ugrás, férfiak 5 ugrás 
A 16-23. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

 
  



A verseny programja: június 25, vasárnap, ......................................... 10.00 óra 
A versenyszámok között 10 perc szünetet tartunk 

24. versenyszám: Masters (25-29) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
25. versenyszám: Masters (30-34) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
26. versenyszám: Masters (35-39) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
27. versenyszám: Masters (40-44) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
28. versenyszám: Masters (45-49) 3 méter nők 6 ugrás, férfiak 7 ugrás 
A 24-28. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 
 
29. versenyszám: Masters (50-54) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
30. versenyszám: Masters (55-59) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
31. versenyszám: Masters (60-64) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
32. versenyszám: Masters (65-69) 3 méter nők 5 ugrás, férfiak 6 ugrás 
33. versenyszám: Masters (70-74) 3 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
34. versenyszám: Masters (75-79) 3 méter nők 4 ugrás, férfiak 5 ugrás 
A 29-34. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

Eredményhirdetés 

 
A verseny programja: június 25, vasárnap, ......................................... 15.00 óra 

A versenyszámok között 20 perc szünetet tartunk 

35. versenyszám: Masters (50-99) 3 méter szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
36. versenyszám: Masters (100+) 3 méter szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
A 35-36. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

 
37. versenyszám: Masters (50-99) 3 méter mix szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
38. versenyszám: Masters (100+) 3 méter mix szinkron nők 4 ugrás - férfiak 4 ugrás 
A 37-38. versenyszám összevonva kerül megrendezésre 

Eredményhirdetés 

 

Sikeres felkészülést és versenyzést! 

 
Magyar Műugró Szakszövetség 


