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Debreceni Egyetem – Úszóverseny  

2021. Ősz                 

Versenykiírás 

A verseny célja: Az évtizedes hagyományokkal rendelkező sportrendezvénnyel lehetőséget 

kívánunk biztosítani a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatói részére az úszásban 

való versenyzésre, amatőr és „profi" szinten. Igazolt úszók versenyen kívül indulnak, külön 

díjazásban részesülnek. 

Az úszás sportágak népszerűsítése. 

Tehetségkutatás. 

Az egyetemi válogatottak egyik kiválasztó versenye. 

Felkészülés az Universitas Kupa sorozatra, illetve országos kari versenyekre. 

Verseny után lehetőség van sportúszásra, gyakorlásra. 

 

Az úszóverseny időpontja: 

   2021. október 26. 

 

A verseny helye:  Debreceni Sportuszoda Debrecen, Zákány utca 4. 25m-es     

medence 

 

A verseny időpontja: 2021. október 26. kedd 20.00-21.30 óra 

 

A verseny rendezője:  Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet 

Debrecen, Egyetem tér 1. Tel:52/ 512-900/ 63207 

 

Versenyszámok :                 A verseny számai:  50 m gyorsúszás/ 50 m mellúszás / 50 m hátúszás/  

    50 m pillangóúszás/100 m vegyes úszás (pillangó, hát, mell, gyors  

    sorrendben) 8x25 m-es váltóúszás (4 fős váltótagok 2-szer úsznak,  

    akik lehetnek barátok, csoporttársak stb.)  

     

A verseny résztvevői:  A Debreceni Egyetem hallgatói, illetve minden amatőr és profi futó 

korra és nemre tekintet nélkül. 

A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! 
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Helyezések eldöntése:  A Magyar Úszó Szövetség versenyszabályai szerint. 

 

Nevezések:              Info: www.sportsci.unideb.hu    

                          Online regisztráció szükséges: sportreg.unideb.hu !!!!!! 

 

Jelentkezés:  A helyszínen kezdés előtt félórával 

   

Díjazás:   Az 1-3 helyezett női, férfi egyéni helyezett éremdíjazásban részesül. 

Profi sportoló, amatőr sportoló, egyetemi oktató kategória.  

Minden hallgató, aki elindul, egy testnevelési óra beszámítható. 

                   

Egyéb:  A versenyen kézi időmérés lesz, értékelés az időfutamokban elért 

időeredmények alapján. 

 
Figyelem! A verseny ideje alatta koronavírus-járvány elleni védekezés aktuálisan érvényben lévő 

szabályainak betartását fokozottan kérjük. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 

méteres távolság tartására. A verseny helyszínére történő belépéskor alapvető elvárás a legszigorúbb 

higiéniai szabályok betartása.  

 

 

Információ:    Török Zsolt - Debreceni Egyetem - testnevelő tanár  

Email: torok@sport.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportsci.unideb.hu/

