
REFORMÁTUS ISKOLÁK  
ORSZÁGOS ÚSZÓBAJNOKSÁGA 

XVi. Széchy Tamás Emlékverseny 
 

Mezőtúr, 2020. április 3-4. (péntek-szombat) 
„Az ifjúnak az erő a kitüntetése.” 

                       (Péld. 20, 29) 

 
A huszadik alkalommal megrendezésre kerülő versenyünket azon diákoknak 

szervezzük, akik haladó szinten úsznak és a református iskolák tanulói. 
 

1. A verseny célja 
 

Versenyzési lehetőség biztosítása a református iskolák tanulói számára. 

A református iskolák országos bajnoki címek eldöntése a különböző úszó 

versenyszámokban. 
 

2. A verseny helye és ideje 
 

Mezőtúr, Erzsébet ligeti 25 m-es fedett uszoda 
 

Vízfőfok:  26-27 ºC 
 

Ideje:   2020. április 3-4. (péntek-szombat) 

 

3.   A verseny meghirdetője 
 

- a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános 

Iskola és Óvoda, 

- a Mezőtúri Református Egyházközség, 

- a Magyarországi Református Pedagógiai Intézet és a 

- RIDISZ 
 

4.   A verseny résztvevői 
 

A meghívott református iskolák versenyzői. 
 

I. korcsoport:  2011-ben vagy később született fiúk és lányok 

II. korcsoport:  2009-ben és 2010-ben született fiúk és lányok 

III. korcsoport:  2007-ben és 2008-ban született fiúk és lányok 

IV. korcsoport:  2005-ben és 2006-ban született fiúk és lányok 

V. korcsoport:  2003-ban és 2004-ben született fiúk és lányok 

VI. korcsoport:  2001-ben és 2002-ben született fiúk és lányok 
 

5.   Igazolás 

A tanévre érvényesített diákigazolvány és érvényes orvosi, sportorvosi engedély 

alapján. 

 

6.   A helyezések eldöntése 
 

- Időfutamokban elért idő alapján. 

- A legjobb nevezési idővel rendelkező versenyzők alkotják az utolsó futamot. 

- A versenyen a MUSZ szabályai a mérvadóak, vitás kérdésekben a 

versenybíróság elnöke dönt. 
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7. Díjazás 
 

Az egyéni versenyszámok és a váltók I-III. helyezettjei éremdíjazásban 

részesülnek. A legtöbb pontot elért fiú és leány versenyző I-II., III-IV., V-VI. 

korcsoportban különdíjat kap. 
 

8. Pontverseny 
 

Az egyéni versenyszámok I-VIII. helyezettje 9-7-6-5-4-3-2-1 pontot kapnak, 

váltóban a pontozás kétszeres, ami az egyéni versenybe nem számít bele, csak az 

iskolák pontjaiba. A legtöbb pontot elért gimnázium és általános iskola első három 

helyezettje a verseny rendezői által felajánlott „Kupát” kapják.  
 

9. Nevezés 
 

A versenyre nevezni az iskolánk honlapján található nevezési lapon lehet 

elektronikus úton a refiuszas@gmail.com e-mail címre. 
 

A számlázási adatok közlése miatt a szállás és étkezés igénylő lapokat 

nemleges válasz esetén is  

visszaküldeni szíveskedjenek a oktatas@reformatus-mezotur.sulinet.hu  

e-mail címre. 
 

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában versenyezhet. Váltókban fölfele 

versenyeztetni lehet, de egy gyerek csak egy korcsoport váltójában (vegyes és 

gyorsváltóban) szerepelhet. 
 

A versenyzők csak térden felüli úszódresszben vagy úszónadrágban 

versenyezhetnek, úszósapka használata kötelező! 
 

Nevezési díj: 750,- Ft/versenyző 
 

A nevezéseket kérjük előre elküldeni. UTÓNEVEZÉS NINCS! 
 

HATÁRIDŐ: 2020. március 6. (péntek)  
 

10.   A versenybíróság elnöke:  Seres János 

         titkár: Bánkiné Cikkely Zsuzsanna, Baukó Péter 
 

11. Lebonyolítás 
 

A nevezések alapján előzetesen elkészített futambeosztás szerint. 
  

Szállást biztosítani tudunk a Mezőtúri Református Kollégium internátusában 

(2.500,- Ft/fő/éjszaka). Étkezés az iskola éttermében (vacsora: 900,- Ft/fő, reggeli: 

600,- Ft/fő, ebéd: 1.050,- Ft/fő). 

Kérjük, hogy ágyneműhuzatot mindenki hozzon magával, aki nem tud 

ágyneműt hozni, az 1.000,- Ft + ÁFA ellenében igényelhet iskolánk 

kollégiumában! 
 

 

A versennyel kapcsolatos bármely kérdéssel forduljanak 

Seres János (06-30/295-0378) vendégszervezőhöz. 

 
 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

mailto:refiuszas@gmail.com
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A VERSENY PROGRAMJA 
 

2020. április 3. (péntek) 
 

12
00

 – 12
45

 Bemelegítés 

12
45

 – 13
00

 Ünnepélyes megnyitó 
 

13
00

 órától 
 

Ssz. Úszás Korcsoport 

1.  25 m fiú gyorsúszás I. korcsoport 

2.  25 m leány gyorsúszás I. korcsoport 

3.  50 m fiú gyorsúszás II. korcsoport 

4.  50 m leány gyorsúszás II. korcsoport 

5.  50 m fiú gyorsúszás III. korcsoport 

6.  50 m leány gyorsúszás III. korcsoport 

7.  50 m fiú gyorsúszás IV. korcsoport 

8.  50 m leány gyorsúszás IV. korcsoport 

9.  100 m fiú gyorsúszás V-VI. korcsoport 

10.  100 m leány gyorsúszás V-VI. korcsoport 

11.  25 m fiú mellúszás I. korcsoport 

12.  25 m leány mellúszás I. korcsoport 

13.  50 m fiú mellúszás II. korcsoport 

14.  50 m leány mellúszás II. korcsoport 

15.  50 m fiú mellúszás III. korcsoport 

16.  50 m leány mellúszás III. korcsoport 

17.  50 m fiú mellúszás IV. korcsoport 

18.  50 m leány mellúszás IV. korcsoport 

19.  100 m fiú mellúszás V-VI. korcsoport 

20.  100 m leány mellúszás V-VI. korcsoport 

21.  4 x 25 m fiú gyorsváltó I. korcsoport 

22.  4 x 25 m leány gyorsváltó I. korcsoport 

23.  4 x 50 m fiú gyorsváltó II. korcsoport 

24.  4 x 50 m leány gyorsváltó II. korcsoport 

25.  4 x 50 m fiú gyorsváltó III. korcsoport 

26.  4 x 50 m leány gyorsváltó III. korcsoport 

27.  4 x 50 m fiú gyorsváltó IV. korcsoport 

28.  4 x 50 m leány gyorsváltó IV. korcsoport 

29.  4 x 50 m fiú gyorsváltó V-VI. korcsoport 

30.  4 x 50 m leány gyorsváltó V-VI. korcsoport 
 

 Eredményhirdetés 

 Vacsora 

 Szállás elfoglalása 

 Szabadprogram 

 Ismerkedés 

 Technikai megbeszélés 
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2020. április 4. (szombat) 
 

8
00

 órától Bemelegítés 

 

9
00

 órától 

 

Ssz. Úszás Korcsoport 

1.  25 m fiú hátúszás I. korcsoport 

2.  25 m leány hátúszás I. korcsoport 

3.  100 m fiú vegyes úszás V-VI. korcsoport 

4.  100 m leány vegyes úszás V-VI. korcsoport 

5.  50 m fiú hátúszás II. korcsoport 

6.  50 m leány hátúszás II. korcsoport 

7.  50 m fiú hátúszás III. korcsoport 

8.  50 m leány hátúszás III. korcsoport 

9.  50 m fiú hátúszás IV. korcsoport 

10.  50 m leány hátúszás IV. korcsoport 

11.  100 m fiú hátúszás V-VI. korcsoport 

12.  100 m leány hátúszás V-VI. korcsoport 

13.  25 m fiú pillangó I. korcsoport 

14.  25 m leány pillangó I. korcsoport 

15.  25 m fiú pillangó II. korcsoport 

16.  25 m leány pillangó II. korcsoport 

17.  50 m fiú pillangó III. korcsoport 

18.  50 m leány pillangó III. korcsoport 

19.  50 m fiú pillangó IV. korcsoport 

20.  50 m leány pillangó IV. korcsoport 

21.  50 m fiú pillangó V-VI. korcsoport 

22.  50 m leány pillangó V-VI. korcsoport 

23.  4 x 25 m fiú vegyes váltó  I. korcsoport 

24.  4 x 25 m leány vegyes váltó I. korcsoport 

25.  4 x 25 m fiú vegyes váltó  II. korcsoport 

26.  4 x 25 m leány vegyes váltó II. korcsoport 

27.  4 x 50 m fiú vegyes váltó III. korcsoport 

28.  4 x 50 m leány vegyes váltó III. korcsoport 

29.  4 x 50 m fiú vegyes váltó IV. korcsoport 

30.  4 x 50 m leány vegyes váltó IV. korcsoport 

31.  4 x 50 m fiú vegyes váltó V-VI. korcsoport 

32.  4 x 50 m leány vegyes váltó V-VI. korcsoport 

 

 

 Eredményhirdetés 

 A verseny értékelése, zárás 

 13
00

 órától ebéd 

 Hazautazás 

 

 

 


