
 
 

 
 

	

SVS-Schwimmen Trophy 2017 
 
 

Dátum: 

2017. november 18.-19. 
 

Helyszín:  

Hallenbad Schwechat 

Plankenwehrstraße 13, 2320 Schwechat 

25 m, 5 pálya; Omega idömérö berendezés 

Vízhömérséklet	27˚C 
 

A rendezvény vezetöje: 
 

Gerfried Primig 
 



       
 
 
1. rész  2017.11.18. szombat 

07:30 - 08:20 Bemelegítés 
  08:30 Verseny kezdete 
 
01 400 gyorsúszás nöi összes korosztály 
02 400 gyorsúszás férfi összes korosztály 
 
2. rész  2017.11.18. szombat 
 
13:00 - 13:50 Bemelegítés 
 14:00 Verseny kezdete 
 
03  50 pillangóúszás nöi Schüler 1+ 2 
04  50 pillangóúszás férfi Schüler 1+ 2 
05 100 pillangóúszás nöi Jugend, Schüler 3+ 4 
06 100 pillangóúszás férfi Jugend, Schüler 3+ 4 
07 100 hátúszás nöi összes korosztály 
08 100 hátúszás férfi összes korosztály 
09 100 vegyesúszás nöi Jugend, Schüler 3+ 4 
10 100 vegyesúszás férfi Jugend, Schüler 3+ 4 
 
3. rész  2017.11.19. vasárnap 
 
08:00 - 08:50 Bemelegítés 
  09:00 Verseny kezdete 
 
11 100 mellúszás nöi összes korosztály 
12 100 mellúszás férfi összes korosztály 
13 100 gyorsúszás nöi összes korosztály 
14 100 gyorsúszás férfi összes korosztály 
 
4. rész  2017.11.19. vasárnap 
 
13:00 - 13:50 Bemelegítés 
 14:00 Verseny kezdete 
 
15 400 vegyesúszás döntö nöi Jugend 2 
16 400 vegyesúszás döntö férfi Jugend 2 
17 400 vegyesúszás döntö nöi Jugend 1 
18 400 vegyesúszás döntö férfi Jugend 1 
19 200 vegyesúszás döntö nöi Schüler 4 
20 200 vegyesúszás döntö férfi Schüler 4 
21 200 vegyesúszás döntö nöi Schüler 3 
22 200 vegyesúszás döntö férfi Schüler 3 
23 100 vegyesúszás döntö nöi Schüler 2 
24 100 vegyesúszás döntö férfi Schüler 2 
25 100 vegyesúszás döntö nöi Schüler 1 
26 100 vegyesúszás döntö férfi Schüler 1 
 
 



       
 
 
Döntö kvalifikáció:  
 
Az öt 100m-es versenyszám pontjai összeadásra kerülnek; a két legfiatalabb korosztálynál az 
összesítés a három 100m-es veresenyszámból és az 50m pillangóból tevödik össze. A pontok 
összesítésénél a rövidpályás FINA táblázat mérvadó. A döntökben azok a versenyzök indulhatnak, 
akik az egyéni versenyszámok pontjainak összege alapján korosztályonként az elsö 5 helyezést 
érték el. Pontegyenlöség esetén a legjobb egyéni eredmény kerül figyelembe vételre. 
 
 
Joker szabály:  
 
Amennyiben egy versenyzöt az öt 100m-es versenyszám egyikében diszkvalifikálnak (a Schüler 1,2-
nél 50m pillangó), úgy az az érintett versenyszámot újraúszhatja a 3. Rész végén. Az így elért FINA 
pontok kizárólag az esetleges döntöbeli kvalifikációra szolgálnak és nem számítanak be az egyéni 
értékelésbe. Diszkvalifikáció esetén az egyesület képviselöjének közvetlenül az érintett versenyszám 
végen kell jeleznie a Joker igénybevételének szándékát. A futam beosztásáról a szervezö 
gondoskodik. További diszkvalifikáció vagy sportszerütlen viselkedés esetén nem használható fel a 
Joker. 
 
 
Korosztályi meghatározások: 
 

Születési év 2003 Jugend 2 nöi és férfi 
Születési év 2004 Jugend 1 nöi és férfi 
Születési év 2005 Schüler 4 nöi és férfi 
Születési év 2006 Schüler 3 nöi és férfi 
Születési év 2007 Schüler 2 nöi és férfi 
Születési év 2008 Schüler 1 nöi és férfi 

 
 
Versenyszabályok: 
 
A nemzetközi SVS-Schwimmen-Trophy az OSV szabályai szerint kerül megrendezésre. Részvételre 
jogosult minden egyesület, mely a FINA tagja. Az idöfutamok a megadott egyéni legjobb 
idöeredmények szerint és a korosztályoktól függetlenül lesznek beosztva. A születési év érvényes 
útlevél (utazási okmány) alapján igazolandó. 
 
  



       
 
 
Pénzdíj: 
 

400 gyorsúszás 
 

 Szül.év 03 Szül.év 04 Szül.év 05 Szül.év 06 
1. hely 30 € 25 € 20 € 15 € 
2. hely 25 € 20 € 15 € 10 € 
3. hely 20 € 15 € 10 € 5 € 

 
A 2007/2008 korosztály ajándékot kap.  
 

Vegyes döntö 
 

 Szül.év 03 Szül.év 04 Szül.év 05 Szül.év 06 
1. hely 140 € 100 € 70 € 50 € 
2. hely 80 € 60 € 40 € 30 € 
3. hely 50 € 40 € 25 € 15 € 

 
A 2007/2008 korosztály ajándékot kap. 
 
 
Arena Bonus futamok:  
 
Minden versenyszámban kisorsolunk egy futamot, amelynek gyöztese egy ARENA márkaajándékot 
kap az eredményhirdetés során. A bemondó minden alkalommal ismerteti a futamszámot. 
 

Nevezés: 
 
Kizárólag Lenex-file vagy Online nevezés formájában az msecm.at címen történhet a legfrissebb 
csúcsidö megjelölésével. Az SVS-Schwimmen fenntartja magának a nevezés elutasításának 
jogát a megadott csúcsidök ellenörzöse alapján továbbá amennyiben a jelentkezök száma 
túllépi a lehetséges keretet. 
Nevezési szintidö 400 gyorsúszásnál:  
 

Nök  Férfiak 
5:45 Szül.év 2003 5:30 
6:00 Szül.év 2004 5:50 
6:15 Szül.év 2005 6:10 
6:30 Szül.év 2006 6:25 
6:45 Szül.év 2007 6:40 
7:00 Szül.év 2008 7:10 

 
  



       
 
 
 
Az egyes versenyszámokra történö nevezések akkor válnak érvényessé, amennyiben az egyesület a 
nevezés visszaigazolását megkapta. Utónevezéseket nem tudunk elfogadni. 
 
Nevezési határidö: 2017.11.4.  
 
A nevezés beérkeztének visszaigazolása még nem azonos a versenyszámban való indulás 
visszaigazolásával! 
 
A nevezéseket Lenex formátumban Martin Heger-nél lehet leadni az events@msecm.at címen, vagy 
pedig Online kitöltéssel az msecm.at honlapon keresztül. 
 
 
Nevezési díj: 
 
A nevezési díj a 400 m-es Gyorsúszásra (01 és 02 versenyszám) indulónként 6,00 Euro, a további 
versenyszámoknál pedig indulónként 5,00 Euro. A nevezési díjat a nevezés visszaigazolását 
követöen az SVS- Schwimmen bankszámlájára szíveskedjen átutalni, vagy a helyszínen a verseny 
kezdete elött befizetni. 
 
 
IBAN: AT87 3282 3000 0100 0777 
 
 
Elérhetöség: 
 
Kérdéseivel kérjük keressen minket az svs-trophy@svs-schwimmen.at címen. 
 
Egyéb: 
 
A szervezö fenntartja az esetleges müszaki, ill. szervezési okokból adódó programváltozás jogát. A 
szervezö nem vállal felelösséget baleset, lopás, vagy bármiylen más kár esetére. Az uszodában az 
uszoda rendszabálya érvényes. 
 
A nevezés leadásával az érintettek beleegyezésüket adják a rendezvénnyel kapcsolatos adatok és 
media anyag (kép- és audiovizuális felvételek) további felhasználásához és közzétételéhez. 
Továbbiakban tudomásul veszik, hogy az adatok és felvételek elöírás szerinti felhasználása nem jár 
anyagi kompenzációval. 
 
 
Kétség esetén vagy fordításbeli eltérések esetén a német nyelvü Versenykiírás érvényes. 


