
Versenykiírás 

III. „Nyitott”görögkatolikus úszóverseny-Edelény 

„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok.” (Iz 43,2) 

 

Integrált érzékenyítő úszóverseny 

a Görögkatolikus Metropólia szervezésében  

a Magyar Speciális Olimpia Szövetség együttműködésével   

 

 

Fővédnökök:  Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz megyéspüspök 

A verseny házigazdája:  Miskolci Egyházmegye, Orosz Atanáz megyéspüspök 

Helyszín:    Edelényi uszoda, 3780 Edelény, Borsodi út 36. 

Időpont:    2022. április 9. (szombat) 10 óra 

 

A verseny célja:  Közös élményszerzés fogyatékkal élő és ép gyermekek, fiatalok 

és felnőttek számára a sport által. Egymás megismerésének, 

elfogadásának erősítése. 

 

A verseny résztvevői: Korcsoportok szerinti egyéni jelentkezők. 

A fogyatékkal élő versenyzők esetén érvényes orvosi igazolással 

rendelkező jelentkezők. Az orvosi igazolás egy másolatát kérjük 

leadni a versenybírói asztalnál. 

 

Nevezési határidő: 2022.március 20. illetve a létszámhatárig jelentkezők. 

Nevezési cím: A nevezés online, a http://csehimre.hu/verseny/ felületen 

lehetséges.  

Fogyatékkal élő versenyzők divizionálása az ott megadott nevezési 

idők szerint történik. 

 

Díjazás: Minden kategóriában az 1-3. helyezett részesül díjazásban. 

Fogyatékkal élő versenyzők a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

szabályai szerint díjazva: Divíziónként az egyéni és váltó 

versenyszámok első három helyezettje éremdíjazásban részesül, a 

4. - 6. helyezést elért versenyzők szalagot kapnak. 

  

További Információ: Inántsy Pap Ágnes főszervező: 06-20-576-26-26 

inantsypapagnes@gmail.com 

Fogyatékkal élő versenyzők esetében: 

Wiesnerné Oravecz Éva MSOSZ úszó szakágvezető 

Tel.: +36 30 574 8041, +36 70 940 9842 

Email: oravecz.eva@msosz.hu 

  

 

mailto:oravecz.eva@msosz.hu


Pálya:  25m-es, rövid (6) pályás medence, Vízhőfok: 27,5 C; vízmélység: 1,9m, 

kézi időmérés  

 

A verseny kategóriái: 

 1-4. évfolyamosok 

 5-8. évfolyamosok 

 9-12.évfolyamosok 

 egyetemisták, főiskolások 

 felnőttek 

 nyugdíjasok 

 Fogyatékkal élők (MSOSZ) 

Versenyszámok: 

 

többségi kategóriában: 

 25 m pillangó/hát/mell/ gyors 

 50m pillangó/hát/mell/gyors 

 Váltó: 

 4-szer 25 m 

 Családi váltó 

MSOSZ versenyszámok: 

 Kölyök Sportoló futam  

 25 m mell/ gyors 

 50m mell/gyors 

 segédeszközös úszás 

 Összefogás váltója (két fogyatékkal élő, két ép versenyző) 

A versenyzők csak két versenyszámban indulhatnak, plusz a váltó. 

Tervezett program: 

9.30 Megnyitó, közös ima 

9.45 Zenés szárazföldi közös bemelegítés   

10.00 Kölyök Sportoló futam 

10:30 Vizes bemelegítés 

10.45 Verseny 

13.00 Ebéd  

13.45 Eredményhirdetés 

15.00 Közös kirándulás az edelényi kastélyba 

 


