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TÁMOGATÓK

XXIV. Magyar Kupa – Versenykiírás

1. A verseny kiírója
Magyar Szinkronúszó Szövetség (MSZÚSZ)

2. A verseny célja
• Lehetőség biztosítása a tagszervezetek számára, hogy hazai nemzetközi verseny keretén belül
adhassanak számot tudásukról.
• A sportág népszerűsítése.

3. A verseny időpontja
2017. április 21-23.

4. A verseny helyszíne
Vizes Nyolcas uszoda (2000 Szentendre, Kálvária út 16.)

5. A verseny referens bírója
Vizi Judit

6. Korosztályok
• 8 évesek és ﬁatalabbak
• 10 évesek és ﬁatalabbak
• 12 évesek és ﬁatalabbak (Gyermek)
• 15 évesek és ﬁatalabbak (Utánpótlás)
• Junior korosztály
• Felnőtt korosztály
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7. Versenyszámok
8 évesek és ﬁatalabbak
Kötelező versenyszám:
01 – Back Layout Position
02 – Front Layout Position
03 – Tub 360°
04 – 310 Somersault Back Tuck
Total

1,0
1,0
1,1
1,1
4,2

Egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr.
10 évesek és ﬁatalabbak
Kötelező versenyszám:
01 – From a Back Layout Position legs bent together, feet and knees
at and parallel to the surface to assume a Tub Position. One leg is extended
perpendicular to the surface to assume a Flamingo Position. Then the leg
is lowered to Tub Position. A Back Layout Position is assumed.
02 – 315 Kipnus
03 – From a Front Layout Position through a Front Pike Position the body
somersaults forward around a lateral axis so that the hips replace the head
at one quarter point to assume a Submerged Ballet Leg Double Position.
Please see FINA Basic Movements #3 and #4
04 – From a Split Position the legs join to assume a Vertical Position at ankle
level. A Vertical Descent is executed.
Total

1,5
1,6

1,1
1,1
5,3

Egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr.
12 évesek és ﬁatalabbak (Gyermek korosztály)
Kötelező versenyszám:
FINA szabályok szerinti 12 évesek és ﬁatalabbak kötelező elemei
Szabad program:
FINA egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr
15 évesek és ﬁatalabbak (Utánpótlás korosztály)
Kötelező versenyszám:
FINA szabályok szerinti 13-15 évesek kötelező elemei
Szabad program:
FINA egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr
Junior korosztály
Kötelező versenyszám:
Szabad program:

FINA szabályok szerinti junior kötelező elemek
FINA egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr

Felnőtt korosztály
Rövid program:
Szabad program:

FINA egyéni, páros, vegyes páros, csapat
FINA egyéni, páros, vegyes páros, csapat és kombinációs kűr
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8. Kűridők
Egyéni
1.30
10 évesek és ﬁatalabbak
1.00
8 évesek és ﬁatalabbak
A többi korosztályban: FINA szabályok szerint

Páros/Vegyes Páros

Csapat

Kombinációs kűr

2.00
1.30

2.30
2.00

3.00
2.30

9. Sorsolás időpontja
2017. április 18. 10:00 óra

10. Versenyszabályok
A FINA 2015–2017 közötti időszakra érvényes szabályai szerint.

11. Kiegészítések és eltérések a FINA szabályoktól
• A versenyen elődöntőt abban az esetben sem rendezünk, ha egy korosztályon belül valamelyik
versenyszámban 13 vagy több versenyző (egység) indul.
• Szabad kombinációs versenyszámban az indulók száma 4–10 fő lehet
• Kötelező versenyszámban minden nevezett versenyzőnek el kell indulnia (Gyermek és utánpótlás korosztályban)
• A versenyre a kűrök zenéjét email útján a nevezéssel egy időben kell megküldeni a szövetség
email címére (hungary.synchro@gmail.com) kizárólag MP3 formátumban és a lejjebb található
fájlnév minták szerint.
• A helyszínen kizárólag pendrive-on és MP3 formátumban kérjük leadni a zenéket az adott
versenynap kezdete előtt. Egyesületenként csak egy darab pendrive-ot kérünk, melyen a
korosztályonként, és azon belül versenyszámonként mappákban elhelyezett zenék találhatók.
• A zenei fájlok nevét az alábbi példa szerint kérjük megadni:
Egyéni és páros versenyszámok: „egyesület_korosztály_versenyszám_név”
Csapat és kombinációs kűr: „egyesület_korosztály_versenyszám”
• A pendrive-ról kívülről is megállapítható kell, hogy legyen az egyesület neve.
• A hibás, vagy más fájlformátumú hanganyag leadásából keletkező problémákért a szövetség
semmilyen felelősséget nem vállal.
• A Gmail levelezőrendszer levelenkénti méret korlátja 20 MB. Amennyiben a kűr zenék ezt
összességében meghaladják, úgy több emailben legyenek kedvesek elküldeni a fájlokat. Abban
az esetben, ha az mp3 fájl mérete meghaladja a 20 MB-ot, úgy kérjük, használják a Mammutmail
szolgáltatást (www.mammutmail.com)
• A nevező tagegyesületek versenyzőinek rendelkezniük kell versenyengedéllyel, valamint
sportorvosi igazolással, melyet legkésőbb 1 órával a verseny megkezdése előtt be kell
mutatni a verseny referens bírójának, vagy az általa megbízott asszisztensnek.
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12. Eredményszámítás
• 8 évesek és fiatalabbak, 10 évesek és fiatalabbak, gyermek, utánpótlás és junior korosztályban –
egyéni, páros és csapat versenyszámokban – 100% kötelező + 100% szabad program
• Felnőtt korosztályban – egyéni, páros és csapat versenyszámokban – 100% rövid program,
100% szabadprogram
• Mind a négy korosztályban – Szabad kombinációs kűr versenyszámban – 100% szabad
kombinációs kűr
• A versenyen el lehet indulni csak kötelező versenyszámban.
• A versenyen kötelező versenyszám eredményt és összesített eredményt hirdetünk. Felnőtt
korosztályban, rövidprogramban és szabadprogramban külön hirdetünk eredményt.
• A kupaszámítás alapja a FINA korosztályokban az adott egyesület legjobb eredményeinek
összege kűrben és kötelezőben. A 8, valamit 10 évesek és fiatalabbak versenyének eredménye
a kupaszámításba nem számít bele.

13. Versenyprogram
A nevezések ismeretében, a versenyszámok alapján kerül pontosításra.
Tervezett program (változtatás elképzelhető)
Péntek – Kötelezők
Szombat – Szóló, Kombinációs kűr
Vasárnap –Páros, Csapat

14. Nevezés
• A versenyre az MSZÚSZ tagszervezetei nevezhetik leigazolt versenyzőiket.
• A verseny időpontjában minden nevezett sportolónak rendelkeznie kell érvényes sportorvosi
igazolással, mely a helyszínen ellenőrzésre kerül.
• Azon nevező tagszervezetek, amelyeknek szövetségi tagdíj, leigazolási díj, átigazolási díj, vagy
versenyengedély kártyadíj tartozásuk van, azokat banki átutalással legkésőbb a verseny kezdetéig
igazolható módon rendezniük kell.
• Azon egyesületek számára, akik a 2017-es évben még nem indultak szövetség által rendezett
versenyen az indulás feltétele a NAV együttes nemleges („nullás”) igazolásának bemutatása,
vagy a nevező tagszervezet nyilatkozata arról, hogy a nevezés időpontjában szerepel a NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisában.
• Nevezni csak a versenykiíráshoz csatolt nevezési lapon (Excel formátum) lehet.
A nevezéseket a hungary.synchro@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni.

Nevezési határidő: 2017.
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15. Nevezési díjak
• Nevezési díj: 5.000 Ft/fő/korosztály
• A csak kötelező versenyszámban induló sportolók esetén nincs nevezési díj.
• A válogatott kerettag versenyzők nem fizetnek nevezési díjat. (Az aktuális kerettagok listája
a szövetség hivatalos honlapján – www.mszusz.hu – megtekinthető)
• A beérkezett nevezések alapján a szövetség számlát állít ki a nevezési díjról, melyet elektronikus
formában megküld a nevezett egyesületek hivatalos email címére. A nevezési díj összegének
legkésőbb a verseny kezdetéig be kell érkeznie a szövetség bankszámlaszámára, ellenkező
esetben az érintett egyesület versenyzői nem vehetnek részt a versenyen.
• A nevezési díj kizárólag banki átutalással fizetendő a szövetség UniCredit Banknál vezetett
számlájára. Számlaszám: 10918001-00000071-69640009.
• Utalásnál legyenek kedvesek feltüntetni a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát.
• A nevezés leadása fizetési kötelezettséget von maga után. Visszalépés esetén a nevezési díj
nem jár vissza.
• Kötelező versenyszámban el nem induló versenyző kűr versenyszámban nem nevezhető
(Gyermek és utánpótlás korosztályban).

16. Óvás
• Óvást írásban, a vitatott eseményt követő 1 órán belül a verseny referens bírójának 30.000 HUF –
azaz harmincezer forint – óvási díj megﬁzetése ellenében lehet benyújtani.
• Elfogadott óvás esetén a díj visszajár.

17. Díjazás
Korosztályonként, versenyszámonként az 1–3. helyezett érem, 1-6. helyezett oklevél díjazásban
részesül.
A legjobb egyesület a FINA korosztályokban összesítve és korosztályonként kupát kap. A
kupaszámítás a FINA 2015-2017 szabálykönyve alapján történik.

Felmerülő kérdéseikkel a Szövetség irodájához hungary.synchro@gmail.com,
vagy a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság Elnökéhez petra.arkovics@gmail.com fordulhatnak.
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