
 

V. AQUATIC KUPA 

 
 

A verseny célja: 

 A FINA korosztályok 2017-es Országos Bajnoksága után további lehetőséget adni gyermek, 

utánpótlás, junior FINA sportolóknak az újboli megmérettetésére, és az új kötelező elemek, 

begyakorlására. 

 Versenyzési lehetőséget biztosítani legfeljebb 15 éves (2002-ben vagy később született) 

FINA versenyen még nem indult szinkronúszók számára, előírt gyakorlatsorok, 

korosztályos kötelezők és mini kűrök versenyszámban. 

 Versenyzési lehetőséget biztosítani vegyes kombinációs kűr versenyszámban olyan 

egységek részére, melyek tagjai FINA versenyen még nem álltak rajthoz. 

A versenyre nevezhető:  

A Magyar Szinkronúszó Szövetség tagegyesülete által leigazolt, és orvosi igazolással 

rendelkező sportoló. 

A verseny időpontja: 2017. december 1-2. 

A verseny helyszíne: ÉRD ARÉNA, 2030 Érd, Velencei út 39-41. 

A verseny rendezője: Aquatic Group Szinkronúszó Sportegyesület 

Információ: Erdős Eszter Tel.: +3670/380 5004 E-mail: erdos.eszter@t-online.hu 

A verseny referens bírója: Bartha Zsuzsanna E-mail: zsuzsa0327@gmail.com 
 
 
 

KEZDŐK VERSENYE 
 

1. Előírt gyakorlatsor (egyéni – EGY1) 2005-es és fiatalabb, FINA versenyeken még nem indult 

versenyzők részére 

 
2. Előírt gyakorlatsor (páros - EGYP) 2005-es és fiatalabb, FINA versenyeken még nem indult 

versenyzők részére 

  

3. Előírt gyakorlatsor (egyéni-EGY2) 2003-es és fiatalabb, FINA versenyeken még nem indult 

versenyzők részére. 

 
Az előírt gyakorlatsorokat a mellékletben találjátok. Ezek azonosak  EGY1 és EGYP 

versenyszámban. Az előírt gyakorlatokban egy versenyző csak egy versenyszámban nevezhető.A 

versenyfelszerelés tetszőleges. 
 
 

 
 

KÖTELEZŐK VERSENYE 
 

I. kötelező kategória: 8 éves és fiatalabb, FINA versenyen még nem indult sportolók részére 

 

II. kötelező kategória:10 éves és fiatalabb, FINA versenyen még nem indult sportolók részére 

 

III. FINA kötelező kategória:12 éves és fiatalabb, FINA gyermek korosztályú sportolók részére 

 

IV. FINA kötelező kategória: 15 éves és fiatalabb, FINA utánpótlás korosztályú sportolók részére 

Az ide vonatkozó elemeket a mellékletben találjátok. A versenyfelszerelés fekete dressz és fehér 

úszósapka. 



 
 

MINI KŰRVERSENY 

 

   4. Mini egyéni (ME) Kűridő: 1,30 perc (+/-15 mp) 

 2002-es és fiatalabb, FINA versenyen még nem indult sprtolók részére 

 csak maximum 15 fő nevezését fogadjuk el a beérkezett nevezések sorrendjében 

 egy klub maximum 2 egyéni indulót nevezhet 

 
 

5. Mini páros (MP) Kűridő: 1,45 perc (+/- 15 mp) 

2 fő nevezhető, tartalék nevezésére nincs lehetőség 

2002-es és fiatalabb, FINA versenyeken még nem indult versenyzők részére 
 
 

6. Mini csapat (MCS) Kűridő: 2,00 perc (+/-15 mp) 

4 fő nevezhető, tartalék nevezésére nincs lehetőség 

minden hiányzó tagért 0,5 pont levonás jár 

2002-es és fiatalabb, FINA versenyeken még nem indult versenyzők részére 

 a kűrnek tartalmaznia kell kört, egyes sort, balettláb kombinációt, kadencia elemet 

 

  7. Mini kombó (MCO) Kűridő: 2,45 perc (+/-15 mp) 

 6-10 fő között nevezhető, tartalék nevezésére nincs lehetőség 

 a kűrnek tartalmaznia kell kört, egyes sort, balettláb kombinációt, kadencia elemet 

 2002-es és fiatalabb FINA versenyeken még nem indult versenyzők részére 

 
A mini kűr versenyszámokban egy versenyző legfeljebb 2 versenyszámban nevezhet,a 

minimális átlagéletkor 8 év. 
 

 
 
 

 

FINA KŰRVERSENY 

 

10.  Páros, Csapat és Kombinációs kűr, gyermek, utánpótlás, junior FINA korosztálynak.  

 

 Szabályok és kűridők az érvényben lévő FINA 2017-2021 rendelkezések szerint. 

 Bírói panelek a rendelkezésre álló versenybírók száma szerint. 

 Minden 8 fő alatti csapattól ill, kombinációs csapattól a hiányzó tagért 0,5 pont levonás jár. 

 

A zenés versenyszámokban indulók zenéje kizárólag CD-n hozható. Egy CD-n egy versenyszám 

zenei anyaga lehet. Kérjük a CD-ken az egyesület nevét, a versenyszámot és a versenyzők/induló 

egység nevét feltűntetni. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Nevezés: 

Nevezés: 2017. november 20.  24.00   

Nevezési  díj: 4.000.-Ft/versenyző/versenyszám   és 6500.-Ft/versenyző/2 versenyszám  
 

A befogadott nevezési lapon feltüntetett versenyzői létszámtól eltérő nevezési díj összegét nem áll 

módunkban visszatéríteni. A versenyző visszalépése esetén a nevezési díját nem térítjük vissza. 

 

Nevezési díjak befizetése: 

Átutalással,  vagy  az  Aquatic  Group  Szinkronúszó  Sportegyesület  számlavezető  bankjának 

valamelyik fiókjában történő személyes befizetéssel lehet megtenni. 
 Név:AquaticGroup Szinkronúszó Se. 

 Bank: UniCredit 

 Számlaszám:10918001-00000060-95790006 

Közlemény: Az átutalási (befizetési) tranzakció közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „XY 

egyesület nevezési díja”. A befizetett / átutalt összegnek meg kell egyeznie a nevezési 

dokumentumokban feltüntetett, nevezni kívánt versenyzők számának megfelelő nevezési díjjal. 
 
 
Nevezés módja: 
Nevezni kizárólag e-mailben, versenykiírás mellékletét képező nyomtatványok használatával lehet. A 

nevezés abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt a szervezők e- mailben visszaigazolják. 

A nevezés  és  mellékletei  (adatlapok  és  átutalási  /  befizetési  igazolás  másolati példányai) 

továbbításának dátuma nem lehet későbbi, mint: 

2017. november 20. 24.00 óra  erdos.eszter@t-online.hu 
 
 
Egyéb kitételek: 

A verseny helyszínén történő regisztráció keretében ellenőrizzük: 

sportegyesületi Tagsági Könyvet érvényes sportorvosi engedéllyel 

versenyengedély érvényességének igazolását 

   A fentiek hiánya, a nevezés visszautasítását, illetve a versenyből való kizárást indokolhatja. 

 

A verseny díjazása: 
1-3. helyezettek érem 

4-6. helyezettek oklevél elismerésben részesülnek 

a kötelezők és a kűrversenyek eredményeit külön értékeljük 

Az V. Aquatic Kupa pontversenyének győztese külön díjazásban részesül. 

 

A korosztályok bontása: 

 Előírt gyakorlatsorokban EGY1, EGYP, EGY2 minden évjáratban osztunk érmeket, 

függetlenül a versenyzők létszámától. 

 Mini kűrökben (ME, MP, MCS, MCO) két évjáratonként osztunk 

érmeket: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 

 Mini Páros, Mini Csapat, Mini Kombó versenyszámokban az átlagéletkor szerint 

bontjuk a korosztályokat. 

 A FINA kötelezők versenyében és a FINA kűrversenyben nem csinálunk 

csoportbontást. 

 



Óvás: 

30.000.-Ft befizetése ellenében lehetséges, a versenyszám lebonyolításához képest maximum 1 

órán belül. 

 
 

Jó versenyzést kíván az Aquatic Csapata! 


