
XV. R Ó  Z  S  A     K  U  P  A    

T Ó T K O M L Ó S 

              2021. június 26. (szombat) 

                                                 

V e r s e n y k i í r á s 
1. Verseny rendezője:    Tótkomlósi Úszó Egyesület  

     Herczeg András: 30/345-1776,   Juhász Tamás: 70/632-1888 

2. A verseny helye és időpontja:   Rózsa Fürdő, Tótkomlós 33 1/3 m-es 7 pályás medence  

       2021. június 26. /szombat/  930 –kor. 

Bemelegítés: 830 -tól 

Kézi időmérés. Vízhőfok: 27 C. 

3. Verseny célja:   

Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korosztályai részére, sportbarátságok ápolása, Tótkomlós város 

idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítése. 

4. Verseny résztvevői:   
Békés megyei egyesületek és meghívott egyesületek versenyzői. A részvételhez nem szükséges 

versenyengedéllyel rendelkezni. 

5. Nevezés:  

A mellékelt nevezési lapon: 2021. június 23. ( szerda ) 1900 -ig.  

Az alábbi e-mail címen : tomiks@tomiks.hu ,  Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

6. Nevezési díj:   
Rajtonként 1000- Ft, váltó 1000- Ft, amit a verseny kezdete előtt kell fizetni.  

7. Pontozás, díjazás:  

A versenyszámok 1-2-3 helyezettei érem díjazásban, 2010-ig születtek 4-5-6 helyezettei oklevélben részesülnek.  

A pontversenyben első három helyezett csapat serleg díjazásban részesül. A csapatok úszói közül minden 

korosztályban a csapat első két legjobb helyezést elérő úszójának pontja kerül beszámításra a csapat pontjába. 

Az egyéni számokban a korosztályok betartása kötelező, váltók esetében fiatalabb is indítható. A legtöbb pontot 

szerző egyesület elnyeri a Rózsa Vándorserleget. Pontszámítás 7-5-4-3-2-1 pont helyezések szerint, a váltók 

dupla pontot érnek. 

8. Költségek:  

A verseny rendezésével kapcsolatos költségek a verseny rendezőjét terhelik. Minden egyéb költséget a résztvevő 

egyesületek fedeznek. A versenyzők és edzőik belépése díjtalan, családtagok, vendégek számára 900 Ft-os 

jegyet kell vásárolni belépéskor. 



9. Helyezések eldöntése:  
A helyezések eldöntése az időfutamokban elért időeredmények alapján történik. Minden versenyszámban 

időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam lesz a legerősebb. 

10. Külön rendelkezések:  

A versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk gondoskodnak, azok esetleges elvesztéséért a 

rendezőség felelősséget nem vállal. 

11. Egyéb: 

A versenyen a MÚSZ szabályai mérvadóak. A versenyen az „egy rajt” szabályt alkalmazzuk. A váltókban a 

megjelölt korosztályokat kell tartani. 

. 

V E R S E N Y S Z Á M O K : 

1. 100m fiú mell   2007,06,05,04,03 és id. 

2. 100m leány mell  2007,06,05,04,03 és id. 

3. 33m fiú mell   2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

4. 33m leány mell   2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

5. 100m fiú gyors   2007,06,05,04,03 és id. 

6. 100m leány gyors  2007,06,05,04,03 és id. 

7. 33m fiú gyors   2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

8. 33m leány gyors  2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

9. 33m fiú pille   2012 és fiatalabb, 11,10,09. 

10. 33m leány pille   2012 és fiatalabb, 11,10,09. 

11. 100m fiú hát   2007,06,05,04,03 és id. 

12. 100m leány hát  2007,06,05,04,03 és id. 

13. 33m fiú hát   2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

14. 33m leány hát   2014 és fiatalabb, 13,12,11,10,09,08. 

15. 133m fiú vegyes  2013,12,11,10,09,08. 

16. 133m leány vegyes  2013,12,11,10,09,08. 

17. 4x33m fiú vegyes váltó 2008 és fiatalabb  

18. 4x33m leány vegyes váltó 2009 és fiatalabb 

 

Eredményhirdetés a verseny közben és végén történik. 

 

Tótkomlós, 2021-05-26. 

Horváth Henrik 

   TUE elnöke 


