
Vizes kihívás 

2019. február 9-én szombaton és 10-én 

vasárnap a Városi Sportuszodában 10:00-

18:00 között biztosítunk lehetőséget a vizes 

kihívások teljesítésére. 1200-1300 óra között 

szünet. 1300-1400 óráig élménymerülés a Breki 

búvárklub közreműködésével. 

 

Szabály: Úszás esetében választható távok: 50m, 100m, 200m, melyek közül mindenki 

úszástudásának megfelelően választhat. A kihívás bármilyen úszásnemben (mell, hát, 

gyors, pillangó) teljesíthető. A kijelölt helyen a segítők igénybevételével kell az úszási 

szándékot jelezni. A leúszott időeredmény és táv feljegyzésre kerül. 

Azok a gyermekek, akik életkoruk szerint a szupermini, vagy mini kategória résztvevői, 

illetve akik nem tudnak úszni, tanmedencében úszódeszka és/vagy karúszó segítségével 

teljesíthetik a kihívást. Ebben az esetben időmérésre nem kerül sor. Ha a gyermek 

belemegy a vízbe 50 pontot kap. Ha úszódeszkával, szülői segítséggel átúszik a túloldalra 

70 pont. Deszka segítségével egyedül átúszik 100 pont. Deszka nélkül, egyedül átúszik 150 

pont.  

Értékelés: Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a rendezvényen, regisztrált 

tagonként 50 pont jár. Ehhez adódik hozzá az adott eseményen elért eredménye, melyet az 

időeredmények függvényében teszünk majd közzé az eseményt követően.  Összes 

pontszám = részvételi pont + eredményért járó pont. 50 m teljesítése 1-szeres szorzóval, 

100 m teljesítése 2-szeres szorzóval, 200 m teljesítése 3-szoros szorzóval számít.  

1. helyezett: 150 pont 

2. helyezett: 140 pont 

3. helyezett: 130 pont 

4. helyezett: 120 pont 

5. helyezett: 110 pont 

6. helyezett 100 pont 

7. helyezett: 90 pont 

8. helyezett: 80 pont 

9. helyezett: 70 pont 

10. helyezett: 60 pont 

Első 100-ban: 40 pont 

Első 200-ban: 30 pont 

 

 

 

 

 



Plusz pontgyűjtési lehetőségek: 

 

1. Kincskeresés: Merülés és kincsgyűjtés. Amelyik család felhozza a medence aljáról az 

összes kincset, családonként plusz 20 ponttal jutalmazzuk. Biztos úszástudással 

tanmedencében, vagy nagymedencében (tini, gimi, felnőtt) teljesíthető.  

 

2. Evezés: A szervezők által biztosított eszközökkel átevezés a kincses szigetre. Kisebb 

gyerekek esetében tanmedencében, nagyobb gyerekek esetében nagymedencében.  

Egyszerre maximum 4 családtag tud részt venni benne. A feladat teljesítését családonként 

plusz 30 ponttal jutalmazzuk.  

 

Az úszás folyamatosan, a hajózás és a kincsvadászat 30 percenként felváltva hajtható végre 

a tanmedencében és a nagymedencében. 1200-1300 között szünet. 1300-1400 között 

élménymerülés a Breki búvárklub közreműködésével.  

 

Fitt Family általános szabályzata szerint: A Fitt Family tagok közül legalább 1 felnőttnek 

és 1 gyereknek el kell indulni ahhoz, hogy az adott Fitt Family kihívás érvényes legyen. 

Fittanya, fittapa pontszámot a család regisztrációja után lehetőség van teljesíteni. 

Regisztráció: Az esemény előtt minden esetben regisztráció szükséges, mely megtörténhet 

online, vagy a helyszínen. A regisztrációnál el kell dönteni, melyik kategóriában, vagyis hány 

gyermekkel szeretne indulni és a születési dátum alapján kiderül a korosztály besorolás is. 

Amennyiben online regisztrál, akkor a Csapat sorszámával, névvel kell bejelentkezni, hogy 

hitelesítse a rendezvényen való részvételét, illetve megkapja a pontgyűjtő füzetét. Ha már 

van pontgyűjtő füzete, akkor azt feltétlenül hozza magával. 

A kihívásban a családok kizárólag saját felelősségükre vehetnek részt. Az uszoda belépő 

árának megfizetéséről mindenki maga gondoskodik. Keressék családi belépőjegyünket! 

 


