2

TISZTELT VERSENYZŐK! SPORTBARÁTAINK!
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése és teljes személyi
állománya nevében tisztelettel köszöntök minden, a megyénk által szervezendő
rendezvényre készülő versenyzőt, vendéget és csapatvezetőt.
Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ismét, kilencedik alkalommal is
rendezői lehetünk a Belügyminisztérium Úszó Országos Bajnokságának.
A rendezvény jellegére, az eddigi versenyek tapasztalataira tekintettel jelentős
versenyzői létszámra számítunk.
A rendvédelem területén jelentkező szolgálati feladatok ellátása az állománytól
egyre komolyabb fizikai és pszichikai teljesítményt követel, így az egészséges
életmód kialakítása és a stressz sportban történő levezetése valós igénnyé vált.
Fokozatosan nő azok száma, akik belátják, hogy a jó fizikai kondíció megtartása
hozzájárul feladataik könnyebb és magas színvonalon történő végrehajtásához,
az egészséges életmód kialakításához és fenntartásához.
A felkészülés befektetés, amely energiát, kitartást, áldozatkész munkát igényel.
Cserébe sikerélmény, új sportbarátok és szakmai ismeretségek lehetőségét nyújtja
a rendezvényen történő részvétel. A bajnokság során kialakuló küzdelem
kölcsönös összefogásra, sportszerűségre nevel.
A szervezőbizottság célja, hogy a bajnokság lebonyolításával lehetőséget
teremtsen a sportszerű megmérettetésre hölgyeknek és uraknak egyaránt,
életkoruknak megfelelő követelmények alapján.
Kívánom, hogy e rendezvény a kikapcsolódás, eredményesség és ismerkedés révén
minden résztvevő számára olyan feledhetetlen élményt jelentsen, ami majd az idő
múlásával szép emlékké válik.
A bajnokságon induló minden kollégának eredményes, sérülésmentes és
sportszerű versenyzést kívánok!
Dávid Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei rendőrfőkapitány
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VERSENYKIÍRÁS
A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2021. ÉVI ÚSZÓ ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGÁRA
A bajnokság célja:
● A Belügyminisztérium és szervei területén dolgozók, valamint az BM oktatási
intézményeiben tanulmányokat folytatók részére lehetőség teremtése az aktív
sporttevékenységre, versenyzésre, az egészséges versenyszellem kialakítására.
● A különböző kategóriákban eldönteni az országos – egyéni, váltó és szervezeti egységek
közötti – BM bajnoki címeket.
● Az úszás népszerűsítésével a Belügyminisztérium állománya egészség iránti
érdeklődésének felkeltése.
● Hozzájárulni a személyi állomány egészséges életmódjának kialakításához, a rekreációs
tevékenységek biztosításához, sportbaráti kapcsolatainak ápolásához.

A bajnokság rendezője:
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
A bajnokság ideje:

2021. október 27.

A bajnokság helye:

Kecskeméti Fürdő
6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5.

A verseny fővédnöke:

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

A verseny sportszakmai
védnöke:

A verseny védnöke:

Dr. Varga Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,
Magyar Rendészeti Sportszövetség
ügyvezető elnöke
Dávid Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője
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A szervezőbizottság:
Elnöke:

Liptai András r. alezredes
rendőrségi tanácsos
Humánigazgatási Szolgálat vezetője

Titkára:

Schrauf Tamás c.r. ftőrm.
Oktatási és Kiképzési Alosztály
sportszervező (33/33-62)

Tagjai:

BKMRFK kijelölt munkatársai

Versenybíróság elnöke: Kolonics Krisztián
(mail: kolonics@kvsc.info, tel: +3620/957-6101)
A bajnokságon indulásra jogosult szervek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a Belügyminisztérium központi szervei,
a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek:
az Országos Rendőr-főkapitányság szervei (beleértve a ROKK, a NOK és a NEBEK), de kivételt
képez az önálló indulási jogosultsággal bíró Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság,
a 19 megyei rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság központi és területi besorolású szervei,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi és területi szervei,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
a Terrorelhárítási Központ,
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
a BM Országos Vízügyi Főigazgatóság,
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara,
a Miskolci Rendvédelmi Technikum,
a Körmendi Rendvédelmi Technikum,
az Országgyűlési Őrség,
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

A Bajnokságra nevezhetők az indulásra jogosult szervek hivatásos és szenior állományú, kormányzati
tisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti,
munkavállalói, és nyugállományú tagjai, továbbá a felsorolt oktatási intézmények tanárai és hallgatói
(tanulói).
A Bajnokságra történő nevezéseket mindenkor online módon, valamint a rendezők által biztosított
nevezési lapokon a versenykiírásban meghatározottak szerint és határideig kell megtenni. A
Bajnokságon indulók személyazonosságát, továbbá a nevezést leadó szervezeti egységgel fennálló
munkaviszonyát, szolgálati illetve tanulói jogviszonyát minden versenyen indulási feltételként kell
ellenőrizni. A sportoló személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal, munkaviszonyát
szolgálati vagy munkahelyi fényképes igazolvánnyal, hallgatói (tanulói) jogviszonyát egyéb annak hitelt
érdemlő megállapítására alkalmas okirattal igazolhatja.
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A verseny jellege:
Egyéni, váltó és szervek közötti csapatverseny.

Versenyszámok (nők és férfiak esetében azonosak):
●
●
●
●
●

gyors,
mell,
hát,
gyorsváltó,
„gyors mix váltó” (2 férfi 2 nő, és nem korosztályos).

Korcsoportok (nők és férfiak esetében azonosak):
●
●
●
●

30 év alatt - I.kcs.
30 és 39 év között - II. kcs.
40 és 49 év között - III. kcs.
50 év és felette - IV. kcs. (férfiaknál egyéni 50 m-es gyorsúszás, illetve 50 mes mellúszás, nőknél 50 m-es gyorsúszás versenyszám kerül megrendezésre,
váltóverseny nélkül.)

Versenytávok (nők és férfiak esetében azonosak):
●
●
●

30 év alatti egyéni versenyszámokban 100 m,
minden más egyéni versenyszámban 50 m,
a váltó számokban egységesen 4x 50 m.

Nevezhető:
●
●
●
●
●

egyéni versenyszámok esetében, egy versenyszámban, egy szervtől, maximum
kettő fő nevezhető,
a 4x50 m gyorsváltó számokban szervenként és korcsoportonként egy csapat
nevezhető,
a 4x50 m „gyors mix váltó” szervenként összesen egy csapat nevezhető,
egy versenyző két egyéni, vagy egy egyéni és egy váltó számban indulhat. E
korlátozó szabály nem vonatkozik a „gyors mix váltó” számban történő
indulásra,
a rendező számára biztosított az a jog, hogy a 4x50 m gyorsváltó számok
esetében, ha a korcsoportban indulók száma 5 (öt) csapat alá csökken, a
versenyzői korcsoportokat összevonhassa. Ebben az esetben a rendező elv az,
hogy a 40 év feletti korcsoportot a 30-39 év közötti korcsoporttal, a 30-39 év
közötti korcsoportot a 30 év alatti korcsoporttal, a 30 év alatti korcsoportot a 3039 év közötti korcsoporttal kell összevonni. Ha az összevonások után sem éri el
az induló csapatok létszáma az öt csapatot, akkor mindhárom korcsoportot össze
kell vonni. A szervező az érintetteket az összevonás (-ok) tényéről a nevezési
határidőt követő 3 (három) napon belül értesíti.
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A helyezések eldöntése:
● egyéni és váltó számokban a helyezéseket a beérkezés sorrendje határozza meg,
● az összetett csapatverseny értékelése:
● Az egyéni és váltó számokban megszerzett I-XVI. helyezés után megszerzett pontok, és
a versenyen részt vett sportolók után járó (1 pont/versenyző) indulási pontszám
összeadás alapján történik. A győztes a legtöbb pontot szerző csapat.
● (egyéni I. h.: 17 pont, II. h: 15 pont, III. h.: 14 pont, IV. h.: 13 pont, V. h.: 12 pont, VI.
h.: 11 pont, VII. h.:10 pont, VIII. h.: 9 pont, IX. h.: 8 pont, X. h.: 7 pont, XI. h.: 6 pont,
XII. h.: 5 pont, XIII. h.: 4 pont, XIV. h.: 3 pont, XV. h.: 2 pont, XVI. h.: 1 pont; csapat
I. h.: 34 pont, II. h: 30 pont, III. h.: 28 pont, IV. h.: 26 pont, V. h.: 24 pont, VI. h.: 22
pont, VII. h.:20 pont, VIII. h.: 18 pont, IX. h.: 16 pont, X. h.: 14 pont, XI. h.: 12 pont,
XII. h.: 10 pont, XIII. h.: 8 pont, XIV. h.: 6 pont, XV. h.: 4 pont, XVI. h.: 2 pont),
● Pontegyenlőség esetén az egyéni kategóriákban több első helyezést elért csapat a
kedvezményezett. Ha az első helyezést elérők száma megegyezik, akkor a több egyéni
második helyezést elérők száma dönt a sorrend megállapításában. További egyenlőség
esetén, ugyanezen elvet kell alkalmazni, míg a helyezés nyilvánvalóan eldönthetővé
nem válik.

A verseny lebonyolításának módja:
A bajnokság a Magyar Úszó Szövetség szabályai szerint kerül megrendezésre. A verseny
rajtlistája, illetve az eredmények a https://meet.kvsc.info oldalon érhetők el, továbbá az
uszodatérben nyilvánosan kifüggesztésre kerülnek. A lebonyolítással kapcsolatos
információk a csapatvezetők részére a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre.

Díjazás:
●
●
●

Nevezés:

Az egyéni versenyek I – III. helyezettjei érem, oklevél, IV – VI. helyezettjei oklevél
díjazásban részesülnek.
A váltó versenyek I. – III. helyezettjei érem, oklevél, IV. – VI. helyezettjei oklevél
díjazásban részesülnek.
A szervek közötti pontverseny I – VI. helyezettjei oklevél és serleg díjazásban
részesülnek.
2021. október 20-án 24:00 óráig, versenyre kizárólag online lehet nevezni a
https://meet.kvsc.info oldalon a BM OB verseny adatlapján megadott helyen,
melynek linkje: https://meet.kvsc.info/races/20211027-belugyminiszteriumiuszo-ob-2021
Az elektronikus nevezési űrlap közvetlen elérhetősége és QR kódja: LINK
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Valamennyi versenyzőt külön-külön kell rögzíteni az elektronikus űrlapon a
csapatvezetőnek. A nevezés során meg kell adni a csapatvezető által használt
központi e-mail címet, illetve ki kell választani a megfelelő szerv nevét. A
nevezéseket a fent leírt szempontok, korlátozások alapján kell rögzíteni (pl.
maximum két egyéni, vagy egy egyéni és egy váltó).
A nevezéssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a versenybíróság elnöke,
Kolonics Krisztián Úr (e-mail: kolonics@kvsc.info, mobil: +3620/957-6101) ad
felvilágosítást, valamint a verseny titkára, Schrauf Tamás c.r. ftőrm. (0333/3362, mobil: +3670/665-4243).
A megküldött nevezések alapján készül el a verseny rajtlistája. A verseny
eredményei és a rajtlista a http://meet.kvsc.info felületen tekinthetők meg. A
nevezés online felületén keresztül a nevezésről kapott visszaigazoló e-mail
alapján a csapatvezetők legkésőbb 2021. október 22-én 10:00 óráig kapnak még
módosítási lehetőséget és jogosultságot. Ezt követően a rajtlista LEZÁRÁSRA
kerül. A váltók pontos összeállítását a helyszínen a versenyirodán kell leadni a
technikai értekezlet előtt (10 óráig).
A nevezés tényéről a 3. számú melléklet szerinti NEVEZÉSRŐL
TÁJÉKOZTATÓ-t a szerveknek 2021. október 20-án 12:00 óráig kell
kötelezően megküldeniük a humszolgbacsmrfk@bacs.police.hu e-mail
címre. A nevezési tájékoztató nem azonos a nevezéssel, nevezni kizárólag a
https://meet.kvsc.info/races/20211027-belugyminiszteriumi-uszo-ob-2021
felületen elérhető űrlapon lehet.

Költségek:
A rendezés, az ebéd (a verseny napján) és a díjazás költségeit az MRS és a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr–főkapitányság biztosítja. A résztvevőket az utazás költsége terheli.

Egyéb tudnivalók:
●
●
●

●
●

A versenyen szolgálati vagy munkahelyi fényképes igazolvány vagy személyi
igazolvány és munkaviszonyt, hallgatói, illetőleg tanulói jogviszonyt igazoló egyéb
okirat bemutatása kötelező. A technikai értekezlet befejeztével a startlistát lezárjuk.
A regisztráció folyamán, a versenyen résztvevő összes versenyző által kitöltött és
aláírt adatvédelmi nyilatkozatot a csapatvezetőnek le kell adni a szervezők részére.
(2. sz. nyilatkozat)
Ha a verseny során óvásra kerül sor, azt írásban kell benyújtani a versenybíróság
elnökének. Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli
fellebbezés történik, akkor az ROKK KISZ Rendőrségi Szabadidő- és Sportcentrum
képviselője, a versenybíróság elnöke és a szervező bizottság vezetője 3 fős
bizottságot alkot, mérlegeli a benyújtott óvást és dönt a vitás kérdésekben. A
bizottság általi döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A verseny részletes programját az 1. számú melléklet tartalmazza.
A bajnokság helyszíne legkönnyebben az M5 autópálya Kecskemét-nyugati
kijárójától közelíthető meg.
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●

Az esetleg felmerülő kérdésekre a szervezőbizottság titkára az
telefonszámokon ad felvilágosítást:
Schrauf Tamás c.r. ftőrm.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A bajnokság programja
2. sz. melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Nevezésről tájékoztató

alábbi

BM: 03-33/33-62
Városi: 06-70/665-4243 mellék: 33-62
e-mail: schrauftv@bacs.police.hu
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1. számú melléklet

PROGRAM

2021. 10. 27. (szerda)

08.00 – 10.00

CSAPATOK
ÉRKEZÉSE
A
VERSENY
HELYSZÍNÉRE, REGISZTRÁCIÓ

10.10

TECHNIKAI ÉRTEKEZLET (bemelegítés)

10.45

ÜNNEPÉLYES M E G N Y I T Ó

11.00

VERSENY KEZDETE

12.00

EBÉD

15.30

EREDMÉNYHIRDETÉS
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2. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott……………………………………..…………………………………..(név, rendfokozat),
(a. n.: …………………………………………………..…………………………..……………..,
születési hely, idő:……………………………………………………………) nyilatkozom, hogy – az
engem foglalkoztató rendvédelmi szerv megjelölésével, titkosszolgálati alkalmazás esetén
„Belügyminisztérium” megjelöléssel – a Magyar Rendészeti Sportszövetség részére személyes
adataim megküldéséhez és az adatok kezeléséhez
hozzájárulok
/
nem járulok hozzá;
(megfelelő rész aláhúzandó)
Hozzájáruló nyilatkozatom esetén a Magyar Rendészeti Sportszövetség – mint adatkezelő – a
sportesemény nevezési dokumentumaiban megjelölt adatokat kezelheti, amelynek során azokat
nyilvántartás céljából, a sportesemény résztvevői létszámának és jogosultságának igazolása céljából
megőrizhet, valamint a sporteseményről szóló tájékoztatókban – elektronikus elérhetőségeken és
nyomtatott anyagokban – kizárólag név, rendfokozat és foglalkoztató rendvédelmi szerv
megjelöléssel közzétehet.
Amennyiben nem járulok hozzá adataim fentiek szerinti kezeléséhez tudomásul veszem, hogy a Magyar
Rendészeti Sportszövetség által szervezett vagy támogatott rendezvényről vagy sporteseményről
kizárhatnak, részvételemet megtagadhatják. A Magyar Rendészeti Sportszövetség a hozzájárulás
megtagadásának értelmezheti azt is, amennyiben ezen hozzájáruló nyilatkozat nem kerül kitöltésre és
benyújtásra.
……………………., 2021. ………………………. hó…………..nap
…..…….………………………………….
aláírás

Adatvédelmi tájékoztató
A GDPR1 alapján tájékoztatom, hogy az adatkezelés az Ön (mint érintett személyes) hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés időtartama az Ön (mint érintett) hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, illetve az adatkezelés
céljának fennállásáig, legfeljebb a beérkezéstől számított 5 évig terjedhet.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
→ az adatkezelés céljai,
→ az érintett személyes adatok kategóriái,
→ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
→ adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai.
A GDPR 16-20. cikk alapján Ön kérheti adatainak törlését, helyesbítését, korlátozását.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1
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3. számú melléklet

VISSZAKÜLDENDŐ: 2021. október 20-án 12:00 óráig
FAX: 03-33/32–81 (BM)
Mail: humszolgbacsmrfk@bacs.police.hu

NEVEZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ
a BM Úszó Országos Bajnokság
Tájékoztatom, hogy a
(szerv) csapatának nevezésére a http://meet.kvsc.info felületen az alábbiak szerint került
sor.
Női I. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát

Női II. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát

Női III. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát

Női IV. korcsoport (név, születési év)
Gyors
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Női gyorsváltó I. korcsoport (név, születési év)

Női gyorsváltó II. korcsoport (név, születési év)

Női gyorsváltó III. korcsoport (név, születési év)

Férfi I. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát

Férfi II. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát

Férfi III. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell
Hát
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Férfi IV. korcsoport (név, születési év)
Gyors
Mell

Férfi gyorsváltó I. korcsoport (név, születési év)

Férfi gyorsváltó II. korcsoport (név, születési év)

Férfi gyorsváltó III. korcsoport (név, születési év)

„Gyors mix váltó” (név, születési év)

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett versenyzők a fent feltüntetett, indulásra jogosult szerv
állományába tartoznak.
................................................, 2021. október............ nap.
Csapatvezető neve, elérhetősége:…………………………………………………..

Ph.
………………………………………
indulási jogosultságot igazoló vezető aláírása
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