
Verseny neve: Ötpróba Úszónapok - Szeged  
Verseny helye: Tiszavirág Sportuszoda, 6723 Szeged, Etelka sor 3, 
Nevezési távok: 500, 1500 és 3000 méter  
Verseny dátuma: 2022. február 5., szombat  
Versenyre nevezés határideje: 2022. február 1., kedd, éjfél  
 

Versenykiírás 

Ötpróba Úszónapok - Szeged 

 

Időpont: 2022. február 5., 08:00–12:00 
Helyszín, versenyközpont: Tiszavirág Sportuszoda, 6723 Szeged, Etelka sor 3, 

 

Nevezési díj: mindhárom távon 1000 Ft / fő  

Megszerezhető Ötpróba-pontok:  

• 500 m – 1 pont  
• 1500 m – 2 pont  
• 3000 m – 4 pont  

A nevezés módja:  

Online, az esemény weboldalán: www.otprobaparizsba.hu/uszonapok-szeged 

A Versenyen történő részvétel a hatályos járványügyi szabályok betartása érdekében 
érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvány, illetve személyi igazolvány felmutatásához 
kötött, amelyet munkatársaink a Verseny bejárata előtt fognak ellenőrizni. Amennyiben 
Résztvevő hivatalos, érvényes sportolói versenyengedéllyel rendelkezik, szintén részt 
vehet a Versenyen. A felsorolt okmányok hiányában a Versenyen történő részvétel nem 
lehetséges! 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy érvényes oltottsági vagy védettségi 
igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete mellett vehet részt a Versenyen, tekintet 
nélkül arra, hogy ő maga rendelkezik-e a felsorolt igazolványokkal, vagy sem. 

 Az online nevezés határideje:  

2022. február 1., éjfél. A nevezést azonban a résztvevők számától függően akár korábban is 
lezárhatjuk!  

Rajtszám, chip átvétele:  



2022. február 5-én (a verseny napján), a versenyközpontban (Tiszavirág Sportuszoda, 6723 Szeged, 
Etelka sor 3,), 7:00-tól, legkésőbb az adott futam rajtja előtt 45 perccel. Az uszoda terébe az adott 
futam rajtja előtt legkésőbb 15 perccel kell érkezni, átöltözve és felkészülve. A rajtszámot az uszoda 
terében a szervezők írják fel a nevezők karjára.  

Időmérés:  

A távokat chipes időmérés és kézi távmérés alapján rögzítjük. A chipet bokára rögzítve kell hordani, 
majd az esemény után le kell adni, hogy az eredményeket rögzíteni tudjuk. A chip akkor aktiválódik, 
amikor a versenyző áthalad az időmérő szőnyegen. Amennyiben egy versenyző lassabb, és 
akadályozza a sávjában lévők mozgását, úgy a szervezők megkérik, hogy egy másik sávban folytassa 
az úszást. Az időmérés az időmérő szőnyeg elhagyásakor áll le. A rajtnál lehet vízből vagy partról 
fejessel indulni. Minden fordulónál érinteni kell a falat. A célba be kell csapni. Úszás közben az 
elválasztó köteleket érinteni nem szabad. 1500 és 3000 m-en az utolsó két hossz előtt csengetnek a 
segítők.  

A nevezési díj magában foglalja:  

• a versenyen való részvételi jogot  
• egy ajándék Ötpróba regisztrációt (további részletek: www.otprobaparizsba.hu) 
• az időmérést  
• a frissítést  
• a technikai biztosítást  
• az orvosi felügyeletet  
• egy online letölthető elismerő oklevelet  

Versenyközpont: 

Tiszavirág Sportuszoda, 6723 Szeged, Etelka sor 3, 

Öltöző, mosdó:  

A versenyközpontban öltöző és mosdó is található. A versenyen azonban értékmegőrzést nem 
vállalunk!  

Részvételi feltételek:  

A Versenyen történő részvétel a hatályos járványügyi szabályok betartása érdekében 
érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvány, illetve személyi igazolvány felmutatásához 
kötött, amelyet munkatársaink a Verseny bejárata előtt fognak ellenőrizni. Amennyiben 
Résztvevő hivatalos, érvényes sportolói versenyengedéllyel rendelkezik, szintén részt 
vehet a Versenyen. A felsorolt okmányok hiányában a Versenyen történő részvétel nem 
lehetséges! 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy érvényes oltottsági vagy védettségi 
igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete mellett vehet részt a Versenyen, tekintet 
nélkül arra, hogy ő maga rendelkezik-e a felsorolt igazolványokkal, vagy sem. 



Részvételre jogosultak azok az úszok, akik a nevezésre megszabott határidőig a versenyre való 
nevezéssel a versenyszabályzatot elfogadják, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, valamint 
egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen való indulást. A verseny előtt kötelező orvosi vizsgálat 
nem lesz. 

 Helyszíni nevezésre, illetve a nevezés módosítására és pénzvisszafizetésre nincs lehetőség!  

Minden résztvevő saját felelősségére indul, és elfogadja a versenykiírásban foglaltakat.  

 

 

Egyéb tudnivalók:  

A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző egyben kijelenti/tudomásul veszi, hogy  

• a versenyen saját felelősségére vesz részt.  
• a nevezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és azok tárolásához és a 

rendezvényen való felhasználásához hozzájárul.  
• egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.  
• a szervezők kizárják azt a versenyzőt, aki nem teljesíti a verseny távját vagy rajtszám nélkül 

úszik.  
• hozzájárul a szerepléshez a versenyről készült mozgókép- vagy fotóanyagokon, melyek 

később a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokon ellenszolgáltatás 
nélkül felhasználhatók.  

• helyszíni nevezésre nincs lehetőség.  
• átnevezésre, módosításra, lemondásra nincs lehetőség.  
• az 500 m-es táv 10 hossz, az 1500 m-es táv 30 hossz, a 3000 m-es táv pedig 60 hossz.  
• a rajtszám és chip felvételre legkésőbb az adott futam előtt 45 perccel van lehetőség, majd az 

uszodatérbe 15 perccel a futam előtt kell érkezni.  
• a verseny 12:00 óráig tart, így csak azoknak a résztvevőknek lesz sikeres a teljesítése, aki 

12:00 óráig befejezik a távjuk teljesítését.  
• a kiadott versenyzői rajtszámot a teljes verseny során elől a karján felfestve köteles viselni. A 

rajtszámot tilos kisebbíteni, bizonyos részeit letakarni vagy rajta bármilyen más feliratot, 
emblémát elhelyezni.  

• a távokat chipes időmérés és kézi távmérés alapján rögzítjük. A chipet bokára rögzítve kell 
hordani, majd az eseményt követően le kell adni, hogy az eredményeket rögzíteni tudjuk. A 
chip akkor aktiválódik, amikor a versenyző áthalad az időmérő szőnyegen. Ha egy versenyző 
lassabb és akadályozza a sávjában lévők mozgását, akkor a szervezők megkérik, hogy egy 
másik sávban folytassa az úszást. Az időmérés az időmérő szőnyeg elhagyásakor áll le.  

• a rajtnál lehet vízből vagy partról fejessel indulni. Minden fordulónál érinteni kell a falat. A 
célba be kell csapni. Úszás közben az elválasztó köteleket érinteni nem szabad.  

• ha a versenyt természeti katasztrófa, vis maior helyzet vagy az uszoda technikai 
meghibásodása miatt nem lehet megrendezni, a szervezők a nevező részére a nevezési díjat 
nem fizetik vissza. 



• a szervezők fenntartják a program vagy a helyszínén megváltoztatásának, illetve a pálya 
módosításának jogát.  

• a szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, illetve, hogy a nevezést 
bármikor lezárja.  

• a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak.  
 

Az esemény helyszínén kereskedelmi és reklámtevékenység csak a Nagy Sportágválasztó, BBU 
Nonprofit Kft. előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!  

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!  


