VERSENYKIÍRÁS
Dobó kupa Uszonyos- és búvárúszó Országos Verseny
(2018)
1. A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, valamint minden korosztály számára versenyzési lehetőség
biztosítása.
2. A verseny helye:
Bitskey Aladár Uszoda (3300 Eger, Frank Tivadar út 5.)
fedett, 50m-es, 8 pályás medence, elektromos időmérés, vízhőfok 26C˚±1C˚
3. A verseny ideje:
2018. június 23.
4. Rendező:
Búvár és Vízisport Klub
5. Versenybíróság:
A versenybíróság tagjai későbbi kijelölés alapján kerülnek meghatározásra.
6. Résztvevők:
A versenyen részt vehetnek azon egyesületek sportolói, ahol:
a) hazai egyesület esetén a Magyar Búvár Szakszövetségnek, míg külföldi esetén a
nemzeti szövetségük a CMAS-nak tagja
b) a nevezési határidő lejártáig szabályosan neveztek.
A versenyen részt vehet az a búvárklubhoz leigazolt sportoló, aki:
a) az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2018. évi versenyengedéllyel rendelkezik (csak
hazai egyesület színeiben induló sportoló esetén)
b) az előírt nevezési díjat befizette
c) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és hat hónapnál (18 éves kor felett egy évnél)
nem régebbi „alkalmas” vagy „versenyezhet” sportorvosi igazolással rendelkezik.
7. Nevezés:
A nevezésre 2018. június 13. és 2018. június 18. közötti intervallumban van lehetőség a
Magyar Búvár Szakszövetség online rendszerén keresztül, mely elérhető a
https://portal.buvar.hu oldalon. A módosítások leadásának határideje 2018. június 21.,
csütörtök. A határidőig benevezett váltók névsorának módosítására a versenyen még lesz
lehetőség.
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8. Nevezési díj:
A nevezési díj a végleges rajtlistában szereplő benevezett versenyzők száma után 2.000,- Ft
személyenként, melyet a helyszínen készpénzben kérünk befizetni.
9. Általános rendezési feltételek:
a) A verseny a CMAS nemzetközi szabályzata, a Magyar Búvár Szakszövetség hazai
szabályzata és a versenykiírásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
b) A verseny egy rajttal kerül lebonyolításra.
c) A versenyen a versenydressz használata engedélyezett.
d) Minden versenyző csak a korcsoportjának megfelelő versenyszámban és versenytávon
nevezhető, melyekben csak a korcsoportjában előírt felszereléssel állhat rajthoz.
e) A szenior korcsoportban olyan versenyző indulhat, aki az adott évben és az elmúlt két évben
nem indult a búvársport semelyik szakágában felnőtt kategóriában versenyen és legalább
25 éves.
f) Egy versenyző egyéni versenyszámokban csak egy korcsoportban indítható.
g) A váltó versenyszámokban van lehetőség felnevezésre, de csak abban az esetben, ha a
versenyzőnek a korcsoportjában az adott távon, az adott napszakban nem rendeznek váltót,
vagy nem lett nevezve rá.
h) Egy csapat több váltót is indíthat.
i) A versenykiírás 6. pontjában meghatározott, a részvételhez szükséges iratokat a verseny
megkezdése előtt a kijelölt helyen be kell mutatni ellenőrzésre.
j) A melegítésen és a verseny folyamán csak a kiírásban és a versenyszabályzatban előírt
felszerelések használata engedélyezett.
k) Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen.
10. Versenyszámok lebonyolítása:
a) A versenyszámok korcsoportokként és nemenként külön kerülnek megrendezésre.
b) A versenyzők a korcsoportjuknak megfelelő versenyszámba, a nevezési idejük alapján
időfutamokba lesznek beosztva, ahol a legutolsó futam a legerősebb.
c) A verseny 8 pályán kerül lebonyolításra.
d) A nevezési idők a Magyar Búvár Szakszövetség nyilvántartásában szereplő elmúlt két év
és a jelenlegi év legjobb időeredménye alapján kerül meghatározásra.
e) A váltókban a nevezési idő meghatározása a nevezett versenyzők Magyar Búvár
Szakszövetség nyilvántartásban szereplő elmúlt két év és a jelenlegi év adott
versenyszámában elért legjobb időeredményeik alapján kerül meghatározásra. Ha a négy
versenyző közül, csak háromnak van elérhető időeredménye, akkor a rendszer generál egy
nevezési időt. Egyéb esetekben a váltók nevezési idő nélkül kerülnek besorolásra.
11. Helyezések eldöntése:
A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
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12. Értékelés, díjazás:
a) A versenyen béka, cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior korosztályban
kerülnek értékelésre a versenyzők.
b) Az értékelt korcsoportokban az I-III. helyezett érem díjazásban részesül.
c) A CMAS pontozás alapján az I-III. helyezett csapat kupa díjazásban részesül.
d) Az a versenyző, aki a díjkiosztáson nem jelenik meg, utólagosan nem kaphatja meg a díjat.
13. Korosztályok és versenyszámaik:
Béka és cápa korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m
Gyermek korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 4x100m
▪ Uszonyos delfin (U.Delfin): 50m
Serdülő korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m, 200m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m
Ifjúsági korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 50m, 100m, 400m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 100m
Junior korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m, 800m
▪ Búvárúszás (Bú): 50m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 100m, 200m
Felnőtt korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m, 800m, 4x50m mix
▪ Búvárúszás (Bú): 50m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 100m
Szenior korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 4x50 mix
▪ Uszonyos delfin (U.Delfin): 50m
14. Versenyprogram:
Az 1. számú melléklet szerint.
15. Óvás:
Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után harminc percig, írásban nyújtható be. Az óvás
díja 15.000,- Ft, mely jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az óvásról a verseny elnöke dönt.
16. Költségek:
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a klubok
maguk fedezik.
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17. Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a Merülési és Műszaki Szabályzatban előírt állapotú és szerelvényekkel
ellátott felszerelésekkel lehet részt venni. A felszereléseknek meg kell felelnie az érvényben
lévő nemzetközi, illetve hazai szabályzat előírásainak. A felszerelések használhatóságáért és
megbízhatóságáért a csapat vezetője a felelős.
18. Egyéb:
a) A megnyitóünnepségen és az eredményhirdetéseken kérjük a klubok képviselőit, időben és
egységes öltözékben jelenjenek meg.
b) A verseny folyamán az online eredmények a http://results.buvar.hu oldalon követhetőek.
c) Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a
változásról időben értesíti a résztvevőket.
Eger, 2018. május 17.

Holló Győző
Búvár és Vízisport Klub elnöke
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1. számú melléklet
VERSENYPROGRAM
2018. június 23. (szombat)
8.00-9.30
9.00-9.45
9.00-9.15
9.50-9.55
10.00

Csapatvezetők jelentkezése, okmányok leadása
Bemelegítés
Versenybírói eligazítás
Ünnepélyes megnyitó
Versenyprogram kezdete
Fiú/Lány 50 LC Méter Uszonyos gyors Béka
Fiú/Lány 50 LC Méter Uszonyos gyors Cápa
Fiú/Lány 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
Fiú/Lány 50 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
Férfi/Női 50 LC Méter Uszonyos gyors Szenior
Fiú/Lány 50 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
Fiú/Lány 50 LC Méter Búvárúszás Junior
Felnőtt/Női 50 LC Méter Búvárúszás Felnőtt
Fiú/Lány 50 LC Méter Uszonyos delfin Gyermek
Felnőtt/Női 50 LC Méter Uszonyos delfin Szenior
Fiú/Lány 100 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
Fiú/Lány 100 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
Fiú/Lány 100 LC Méter Felszíni úszás Junior
Férfi/Női 100 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Béka
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Cápa
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Ifjúsági
Fiú/Lány 100 LC Méter Uszonyos gyors Junior
Férfi/Női 100 LC Méter Uszonyos gyors Felnőtt
Fiú/Lány 200 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
Fiú/Lány 400 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
Fiú/Lány 800 LC Méter Felszíni úszás Junior
Férfi/Női 800 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
Fiú/Lány 200 LC Méter Uszonyos gyors Junior
Fiú/Lány 4x100 LC Méter Uszonyos gyors Váltó Gyermek
Mix 4x50 LC Méter Felszíni úszás Váltó Felnőtt
Ünnepélyes eredményhirdetés

Kb. 16.00

Verseny zárása
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