
 
 

„SZÁLLJ VERSENYBE 
ÚJBUDA LEGFITTEBB 60 FELETTI BAJNOKA CÍMÉRT!” 

 
60 ÉV FELETTI ÚJBUDAI LAKOSOK SZÁMÁRA 

 
VERSENYSZABÁLYZAT és 

ÖSSZESÍTETT PONTRNDSZER 
 
 

A program szervezője: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.  

 

A program védnöke: Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft ügyvezetője 

 

A program célja: Az Újbudán élő 60 év feletti korosztálynak megfelelő szabadidő-

sportok és az egészséges életmód népszerűsítése  

Összesítésben keressük „Újbuda legfittebb 60 év feletti bajnokát”!  

 

A program helyszínei:  

- és rendezvényközpont  

– úszás, asztalitenisz, sakk, tenisz, futás 

 



A program időpontja: 2021. november 08 – 13. között, az alábbi lebontásban:  

 

 

November 8., hétfő  

Asztalitenisz (Sport11)  

Helyszíni regisztráció: 09:00-10:00  A verseny kezdete: 10:00  Várható befejezése: 16:00  

 

November 10., szerda  

Úszás (Sport11)  

Helyszíni regisztráció: 09:00-10:00  A verseny kezdete: 10:00  Várható befejezése: 12:00 

Sakk (Sport11)  

Helyszíni regisztráció: 14:30-15:00  A verseny kezdete: 15:00  Várható befejezése: 17:00  

 

November 12., péntek 

Tenisz (Sport11)  

Helyszíni regisztráció: 09:00-10:00  A verseny kezdete: 10:00  Várható befejezése: 17:00  

 

November 13., szombat  

Futás (Sport11)  

Helyszíni regisztráció: 12:00-12:45  A verseny kezdete: 13:00  Várható befejezése: 14:00  

 

Minden versenyszám a megadott napon lesz lebonyolítva, a versenyek 5 nap alatt 

kerülnek lebonyolításra.  

 

A versenyeket/sportágakat minimum 5 nevező jelentkezése esetén indítjuk 

el. A különböző versenyszámokat minimum 5 fő esetén indítjuk, ennél 

kevesebb induló esetén a korosztályokat összevonjuk. 

A versenyszámok csapatban minimum öt pár jelentkezése esetén indulnak.  

 

FONTOS, hogy a páros nevezéseknél a fiatalabb sportoló életkora alapján 

lesznek besorolva az adott korcsoportba.  

 

A program résztvevői:  Azok az újbudai lakcímmel rendelkező, 60 év feletti 

személyek, akik a nevezési határidőig leadják nevezési lapjukat, mellyel 

egyben igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadják.  

 

 

 

 



A program feltételei:  A versenyen újbudai lakcímmel rendelkező 60. életévüket 

betöltött személyek vehetnek részt.  

 

Öltöző helyiséget a szervezők biztosítanak. A versenyzőnek a 

szükséges sporteszközt saját maga biztosítja, pl: teniszütő, 

ping-pong ütő, úszó dressz, úszósapka, futófelszerelés... A 

résztvevők csomagjának megőrzéséről a versenyzőknek 

maguknak kell gondoskodniuk, a verseny helyszínén és 

környékén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szervezők 

nem vállalnak felelősséget.  

 

A megfelelő, sportolásra alkalmas öltözetet a nevezőnek kell 

magával hoznia. A tornatermi versenyszámokon kizárólag 

tiszta, világos talpú váltócipőben, a szabadtéren 

megrendezett versenyszámokon pedig edző-vagy 

tornacipőben lehet részt venni.  

 

A megmérettetésen mindenki kizárólag saját felelősségére 

indulhat.  

 

Az esetleges versenybalesetekért, illetve a versenykiírás be 

nem tartásából, vagy egészségügyi okból bekövetkezett 

balesetekért és sérülésekért a rendező semmiféle 

felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.  

 

A versenyzőknek nevezéskor a nevezési lapon szereplő 

részvételi nyilatkozat aláírt példányát is be kell nyújtaniuk, 

amivel igazolják, hogy a versenykiírásban szereplő 

feltételeket megismerték, saját maguk számára azokat 

kötelezőnek tekintik és betartják, illetve társaikkal is 

betartatják.  

 

A helyszínen a regisztrációnál a 60 év feletti újbudai 

lakosok, kötelesek igazolni magukat valamilyen 

dokumentummal.  

 



Versenykategóriák:  A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy elégtelen 
nevezési létszám, azaz versenyszámonként minimum 
5 fő esetén korosztályokat összevonjanak. 

 
Egyéni korcsoportos versenyek:  

 

 

 
 

Csapatverseny:  
korcsoporttól független, női-férfi vegyes csapatok  
A csapatok két főből állhatnak.  
A nevezők a saját korosztályukban és nemükben minden 
egyéni versenyszámban és csapatban is rajthoz állhatnak.  

 
Versenyszámok:   Egyéni versenyszámok:  
 

 
(1 hossz – 33 m – mell, gyors úszás,  
2 hossz – 66 m – mell, gyors úszás)  

 

 

 

 (1 kör - 1000 m)  
 

Csapatverseny:  
 

 

 
Díjazás: Minden versenyszámban az első három helyezett oklevél és tárgydíjazásban 
részesül.  
Összesített pontrendszer: Egy versenyző több versenyszámban indulhat, mellyel 

nagyobb eséllyel indul a fődíjak egyikéért. Amennyiben a versenyző egy sportágon belül 

több versenyszámban indul, a bajnoki címért való összesítésbe az adott sportágban elért 

legjobb eredménye számít be.  

Az összesített pontokat az alábbiak szerint számítjuk egyéni és páros versenyszámokban.  

Az adott sportágban résztvevők száma hozzáadódik a helyezési szám alapján elért 

pontokhoz, így kapjuk meg a versenyző adott számban való összesített pontszámát. A 

legjobb eredményt elért versenyszámokban szerzett pontokat (maximum 5 db pontszám) 

összeadjuk, így kapjuk meg a versenyző végső összesített pontszámát.  

Aki az összesítésben a legtöbb pontot szerzi meg, az elnyeri az „Újbuda legfittebb 60 

feletti férfi/női bajnoka” címet, és egyúttal értékes, féléves uszoda belépő boldog 

tulajdonosa lehet.  

A fődíjak átadására az összesítést követően külön rendezvény keretében került sor. 



 

 



 

Nevezés: A nevezés ingyenes.  

Google űrlap, ami a honlapon és a FB-kon keresztül elérhető linken, papír 

alapon (újságból kivágva, vagy szórólapon keresztül) nevezés a nevezési lap 

kitöltésével az Önkormányzat portáján kihelyezett dobozban, vagy a Nyéki 

Imre uszodában, illetve elektronikusan a csernus.anna@sport.ujbuda.hu e-

mailcímen történhet.  

Nevezési határidő: 2021. november 1. hétfő 12.00  

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!  

Versenybíróság: A versenybíróság feladatait az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft 

ügyvezetője, munkatársai és annak megbízottjai végzik.  

Rendezvénnyel kapcsolatos  

kérdés esetén: Csernus Anna  

Telefon: 06 30 512 9658  

Email: csernus.anna@sport.ujbuda.hu  

Óvási feltételek: Óvni az egyes versenyszámok befejezését követő 15 percen belül – 

tanúkat megnevezve – a versenybíráknál lehet. A versenybíróság a döntést azonnal, a 

helyszínen hozza meg, döntése végleges.  

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.  

Az itt nem szabályozott kérdésekben a szervezők a helyszínen döntenek.  

 

Budapest, 2021. 11. 04.  

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 


