Tájékoztató
2011. november 19-20-án Kecskemét új versenyuszodájában kerül megrendezésre a Cápa, Gyermek
korosztály uszonyosúszó Országos Bajnoksága.
Új uszoda, új környezet, új lebonyolítás, talán az "újdonság" lesz a leginkább jellemző az őszi
versenyidény első Országos Bajnokságán, amely elsődlegesen a legfiatalabb sportolók részére biztosít
versenyzési lehetőséget. Természetesen az idősebb korosztálynak is van lehetősége a sok újdonság
kipróbálására, ezért számukra versenyen kívüli indulást biztosítunk.
Az új létesítmény számtalan újdonságot tartalmaz, amely ez idáig nem volt jellemző a kecskeméti
versenyekre, mindezen újdonságok összefoglalására, illetve a helyszíni tájékozódás megkönnyítése
érdekében előzetesen közzétesszük a legfontosabb információkat.
1. Új helyszín: a régi sportuszodától nem messze került felépítésre az új versenyuszoda. (Kecskemét,
Csabai Géza krt 5.) Megközelítése a régi uszodától is könnyen elérhető. Az új létesítmény a KTE
futball stadionjával szemben, az Élményfürdő és Csúszdapark mellett helyezkedik el. Parkolás most
még a KTE focipálya előtti parkolóban lehetséges, hiszen az uszoda saját parkolója még nem került
átadásra.
2. Új létesítmény(rész): Nagyon fontos információ, hogy a teljes versenyuszoda és élményfürdő
épületkomplexumból, jelenleg csak a versenyuszodai rész (versenymedence, tanmedence és az
öltözők) került használatba vételre, így mind az épület környezetében, mind az épületen belül – jól
lehatároltan – vannak még építési területek. Ezúton kérjük valamennyi versenyzőt, edzőt, szülőt,
látogatót, hogy az építési területekre ne menjenek be, (ne kíváncsiskodjanak) mert azok a közönség
és a rendezvény résztvevői számára még lezárt területek!!!
3. Az épület főbejárata az utcai fronton található, ahol forgóajtón keresztül lehet az előcsarnokba
jutni.
4. Az előcsarnokból azonnal balra elfordulva lehet az uszodatérbe, azon belül is a nézőtérre jutni.
A nézőtéren kell valamennyi versenyzőnek, edzőnek, szülőnek, látogatónak helyet foglalnia. Más hely
még nem áll rendelkezésre a versenyen!
5. A szülők, szurkolók, vendégek részére a belépés jelenleg díjtalan!
6. Az előcsarnok végében baloldalon található a koedukált öltöző, amelyben öltözőfülkék állnak
rendelkezésre, a ruhákat vagy vállfára lehet tenni és leadni a kabinosnak, vagy sporttáskába lehet
tenni és úgy a nézőtérre vinni. Az értéktárgyakért, ruházatért felelősséget nem vállalunk!
7. Az uszodatérben a lelátó alatt rendelkezésre áll wc, mosdó, valamint büfé, illetve
sportszervásárlásra is van lehetőség.
8. A versenyuszoda teljes területén TILOS a DOHÁNYZÁS! Az épületből kizárólag a főbejáraton
keresztül lehet ki-be közlekedni. Az oldalsó ajtók használata tilos, csak vész esetén nyithatók ki!!!
9. A bemelegítésnél a versenyzőknek a nézőtér medence felüli oldalán lévő két lejárót lehet
használniuk, amelyen keresztül a medence közvetlen megközelíthető. Csak a bemelegítés ideje alatt
lehet ezt a két lejárót használni. A verseny alatt közvetlenül a lelátóról a medencéhez nem lehet
lemenni! Bemelegítésnél, csak a medence ablak felöli végétől – mozgatható falnál – lehet indulni és
érkezni! A rajt-cél oldalon, az elektromos időmérő panelokon keresztül nem lehet kimászni a
medencéből!

10. A versenyiroda a nézőtérrel szemben lévő oldalon, az első irodában található.
A lelátóról az iroda, valamint az előindító közvetlenül – az irodákat és a lelátót összekötő folyosón
keresztül – megközelíthetőek.
11. Ugyanezen az emeleti összekötő folyósón keresztül kell a versenyzőknek az egyes versenyszámok
előtt az előindító helyre menniük. Az előindító helyiség a medencetérben a nézőtérrel szemben jobb oldalon, a földszinten - közvetlenül a lépcsőlejáró mellett található.
Az előindító helyről semmilyen más irányba nem lehet közlekedni, így kérjük, hogy csak azok a
versenyzők menjenek oda, akik a soron következő versenyszámban indulnak.
12. A besorolt versenyzőket felvezető versenybírók kísérik mind az 50 m-es, mind a 100 m-es rajthoz.
13. A versenyszám teljesítését követően a medencetér elhagyására szintén az előindító helyiség
melletti lépcsőn felmenve, a közlekedő folyósón, vagy az öltözőn keresztül van lehetőség!
Közvetlenül a nézőtérre nem lehet felmenni!
14. A rajtlista, illetve az eredménylista kifüggesztésre kerül a nézőtér földszinti folyosóján, egy jól
látható és megközelíthető helyen.
Ezúton kérünk minden Kedves Vendéget, hogy az fenti tájékoztató előírásait és szabályait
maradéktalanul tartsa be!
Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván, a BÁCSVÍZ-KVSC Búvárszakosztálya

