FARSANG KUPA
VERSENYKIÍRÁS
2016.
1.) Verseny célja: Az uszonyos úszás népszerűsítése, valamint minden korosztály
részére versenyzési lehetőség biztosítása.
2.)Rendező: Debreceni Búvárklub /4031. Debrecen, Bartók Béla út. 60.
3.)Ideje: 2016. február 13.
4.)Helye: 4200. Hajdúszoboszló, Böszörményi út. 35. Árpád uszoda 50m –es 8
pályás medence, elektromos időmérés, vízhőfok 25-27 C˚
5.) Napi program: 1. sz. melléklet szerint
6.) Nevezés:
- Nevezési cím:
Debreceni Búvárklub 4031.Debrecen, Bartók Béla út 60. A nevezést e-mailen a
buvarnevezés@gmail.com címre kell leadni.
- Nevezések beérkezésének határideje: 2016. február 07.
Leadott nevezések módosítását 2016.február 10-ig tudja a versenyiroda
fogadni.
Ebben az évben változik a nevezések leadásának módja, erről az MBSZ
képviselői illetve a versenyiroda bővebb tájékoztatást tart a későbbiekben.
Külföldi csapatok nevezéseit abban az esetben tudjuk elfogadni,
amennyiben nemzeti szövetsége tagja a CMAS-nak, illetve szövetségük
erről előzetesen megküldi az igazolást . Sportorvosi igazolással kell
rendelkezniük a versenyzőiknek, amelyet verseny előtt be kell mutatniuk

a versenyirodán. A versenyen való részvételi szándékukat kérnénk a
buvarnevezés@gmail.com e-mail címre jelezzék!
- Nevezési díj: 2.000 Ft/fő
- Nevezési és részvételi feltételek:
Részt vehetnek azon egyesületek sportolói
-

aki az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2016. évi versenyengedéllyel
rendelkezik (Helyszínen nem váltható ki!!!)
aki határidőre elküldte a kiírás által előírt módon nevezését
akinek klubja a nevezési díját befizette
aki érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel rendelkezik, és van érvényes -18
év és felett 1 évnél, 18 év alatt hat hónapnál nem régebbi ,,alkalmas” vagy
versenyezhet” sportorvosi igazolása

7.) Egyéb részvételi feltételek:
- Minden versenyző a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat
rajthoz és csak a saját korcsoportjának megfelelő versenytávon és
versenyszámban nevezhető.
- Egy versenyző csak egy korcsoport versenyszámaiban indítható kivéve a váltót.
Béka-cápa-gyermek korosztályú versenyzők a felnőtt felszíni mix váltóban nem
indítható!
- Egy klub több váltót is indíthat.
- Az indulók futam és pályabeosztását a nyilvántartásban szereplő elmúlt két év
legjobb elért időeredménye alapján osztja be a versenybíróság.
- A versenykiírásban meghatározott nevezési feltételekhez szükséges okiratokat a
verseny megkezdése előtt a versenyiroda vezetőjének kell bemutatni.
8.) Általános versenyfeltételek:
- A verseny a Magyar Búvár Szakszövetség versenyszabályzata, és a CMAS
szabályai alapján kerülnek megrendezésre.
- Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt a versenyen.
- Az edzéseken és a versenyeken a versenyszabályzatban előírt felszerelések
használata kötelező.
- A verseny egy rajttal kerül lebonyolításra.
- Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig, írásban nyújtható be.
Az óvási díj 5.000,-Ft. Az óvási díj jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az
óvásról a verseny elnöke dönt.
9.) Anyagi feltételek:
- A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit
(utazás,étkezés,szállás) a klubok maguk fedezik.
10.) Versenyszámok értékelése:

-

A helyezési sorrendet az időfutamokban elért eredmények döntik el.
Az értékelés korcsoportonként történik.
I.-II.-III. helyezett érem díjazásban részesül.
Csapatverseny I.-II.-III. helyezettje kupa díjazásban részesül.
Eredményhirdetésen kérjük a klubok képviselőit, időben egységes öltözékben
jelenjenek meg.

11.) Korosztályok és versenyszámok:
Béka: ,,G” korcsoport 7-8 évesek
- uszonyos gyorsúszás BF 50m
- uszonyos gyorsúszás BF 100m
Cápa: ,,F” korcsoport 8-9 évesek
- uszonyos pillangóúszás pú. 50m
- uszonyos gyorsúszás BF 100m
- uszonyos gyors mix váltó BF 4x50m
Gyermek: ,,E” korcsoport 10-11évesek
- uszonyos delfinúszás dú. 50m
- uszonyos gyorsúszás BF 100m
- uszonyos gyorsúszás BF 200m
-

Serdülő:,,D” korcsoport 12-13 évesek
felszíni úszás SF 50m
felszíni úszás SF 100m
uszonyos gyorsúszás BF 200m
uszonyos gyors mix váltó BF 4x50m

Ifjúsági: ,,C” korcsoport 14-15 évesek
- búvárúszás AP 50m
- felszíni úszás SF 100m
- uszonyos gyorsúszás BF 200m

Junior: ,,B” korcsoport 16-17évesek
- búvárúszás AP 50m
- felszíni úszás SF 100m
- uszonyos gyorsúszás BF 200m
Felnőtt: ,,A” korcsoport
- búvárúszás AP 50m
- felszíni úszás SF 100m

- uszonyos gyorsúszás BF 200m
- uszonyos felszíni mix váltó 4x50m
- Versenyen kívüli, meghívásos futam felszíni úszás SF1500m.
Egyéb versenyen kívüli versenyszám megrendezésére nincs lehetőség!
A mix váltókat két fiú/két leány illetve, két férfi/két női versenyző alkothatja!
12.) Szállás,étkezés :

oldalon.

Szállás információk elérhetőek a www.hungarospa.hu

Megjegyzés: Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás
jogát fenntartja, a változásról időben értesíti a résztvevőket.

Kókai Dávid
verseny elnöke

1. számú Melléklet / Napi program
8:00-tól Csapatvezetők jelentkezése, okmányok bemutatása
8:50-9:00 Technikai értekezlet csapatvezetők részére
9:00 Versenybírói eligazítás
9:00-9:30 Bemelegítés béka-cápa- gyermek korcsoport
9:30-10:00 Bemelegítés serdülő-ifjúsági-junior-felnőtt korcsoport
10:10 Megnyitó

10:20 Verseny kezdete
50 m uszonyos gyorsúszás BF béka kat. fiú/leány
50 m uszonyos pillangóúszás pú. cápa kat. fiú/leány
50 m uszonyos delfinúszás dú. gyermek kat. fiú/leány
50 m felszíni úszás serdülő SF kat. fiú/leány
50 m búvárúszás AP ifjúsági-junior-felnőtt kat. fiú/leány, férfi/női
100 m uszonyos gyorsúszás BF béka-cápa-gyermek kat. fiú/leány
100m felszíni úszás SF serdülő-ifjúsági-junior-felnőtt kat. fiú/leány, férfi/női
200 m uszonyos gyorsúszás BF gyermek-serdülő-ifjúság-junior-felnőtt kat.
fiú/leány, férfi/ női
- 4x50m cápa uszonyos gyors BF mix váltó
- 4x50 m serdülő uszonyos gyorsBF mix váltó
- 4x50 m felnőtt felszíni SF mix váltó
-

- 1500m felszíni úszás /versenyen kívüli futam
- EREDMÉNYHIRDETÉS

- Verseny zárása kb. 17:00

