VIII. CMAS USZONYOSÚSZÓ VILÁGKUPA
2013. MÁRCIUS 1-3., EGER

VERSENYKIÍRÁS
Az VIII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa I. fordulóját a Magyar Búvár Szakszövetség- a CMAS
engedélyével- 2013. március 1-3-a között rendezi meg Egerben, a Bitskey Aladár Uszodában.
A verseny a CMAS nemzetközi uszonyosúszó, és a CMAS Világkupára vonatkozó szabályai szerint
kerül megrendezésre, melyet valamennyi versenyző ismer és egyet ért vele.
A verseny programjában szereplő versenyszámok:
VIII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa:
Felnőttek:
Búvárúszás: 50 m, 100 m
Felszíni úszás: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 4x100 m váltó.
Uszonyos gyorsúszás: 50 m, 100 m, 200 m.
Juniorok: (12 – 17 év közötti versenyzők indulhatnak)
Búvárúszás: 50 m, (12-13 éves versenyzők nem nevezhetőek!!) 100 m
Felszíni úszás: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 4x100 m váltó.
Uszonyos gyorsúszás: 50 m, 100 m, 200 m.
Minaret Kupa:
Felnőttek- Juniorok (A-B-C-D kat.)
Búvárúszás: 400 m, 800 m
Felszíni úszás: 1500 m 4x50 m uszonyos gyorsváltó
Uszonyos gyorsúszás: 4x50 m
Általános tudnivalók:
A versenyre azon egyesületek, klubok csapatai nevezhetnek, melyek tagjai a Magyar Búvár
Szakszövetségnek.
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell CMAS sport licence kártyával, melynek érvényességi
ideje: 1 év.
(Az a versenyző, aki nem rendelkezik érvényes sport licencel, a versenyen nem indulhat.
A kártya igényelhető a MBSZ titkárságán az alábbi e-mail címen: buvar@buvar.hu, melyet kérünk
a verseny előtt legalább 2 héttel megkérni. A kártyát a helyszínen nem lehet kiváltani!)
Minden versenyző maximum három egyéni és egy váltó versenyszámban indulhat.
Minden csapatból egyéni versenyszámokban két versenyző indítható.
Egy naptári év versenyein egy versenyző, csak egy klub tagjaként versenyezhet.

Verseny helyszíne: Eger – Bitskey Aladás uszoda
A versenymedence 50 m hosszú, 8 pályás, mélysége egységesen 2 m
A víz hőfoka: 26 °C +1°C
Időmérés: elektromos

Nevezési határidő:
A nevezéseket legkésőbb 2012. február 25-ig lehet elküldeni az alábbi elérhetőségekre:
Magyar Búvár Szakszövetség
1134 Budapest, Dózsa Gy. u. 53.
E-mail: info@buvar.hu
Fax: 06-1-270-0117
A beérkezett nevezéseket minden esetben visszaigazoljuk!A helyszínen nevezni nem lehet!!!
Nevezési díj:
CMAS Világ Kupa: 1.500 Ft / versenyző
Nevezési határidő lejárta után 3.000 Ft / versenyző
(A válogatott keret tagjainak nem kell nevezési díjat fizetniük!)

Minaret Kupa: versenyszámonként 500 Ft / versenyző
Szállás információk:
1. Eger Park Hotel ( uszodától kb 5 perc gyalog)
8.500,- Ft /fő/nap teljes ellátással
A szállásra vonatkozó megrendelést kérem lekgésőbb 2012. február 20-ig elküldeni!!!
2. Lila kollégium ( Mátyás király út 76.)
1.800 Ft / fő + 400 FT IFA 18 éven felülieknek

Szállás foglalás: Hergertné 30/ 2924707

Magyar Búvár Szakszövetség
1134 Budapest, Dózsa Gy. u. 53.
E-mail: info@buvar.hu
Fax: 06-1-270-0117
A résztvevők dokumentumainak leadása 2013. március 1-jén (péntek) 12.00 órától történik a
Bitskey Aladár Uszodában.
A versenyszámok időfutamok alapján kerülnek megrendezésre. A futamok beosztása a nevezési
idők alapján kerülnek összeállításra. A verseny futamaiban elért eredmények határozzák meg a

versenyzők sorrendjét. Az elért helyezések alapján kapják meg a versenyzők a CMAS ponttáblázat
szerinti pontszámukat.
Az eredményhírdetésben érdekelt versenyzőknek időben a rendezők rendelkezésre kell állniuk.
A díjátadásnál a a versenyzőknek a csapatok hivatalos öltözékében kell megjelenniük.
Díjazás:
Egyéni és váltó versenyszámokban: az első három helyezett érem díjazásban részesül.
Csapat díjazás: valamennyi csapat kap díjat.
Óvás díja: 100 €.
Dopping ellenőrzés a CMAS erre vonatkozó szabályai szerint történnek.
A verseny szervező bizottsága fenntartja a változtatás lehetőségének jogát, melyről az érintetteket
időben értesíti.

PROGRAM
2013. március 1. péntek
12:00-tól dokumentumok leadása, díjak befizetése,
16:00-tól felszerelések hitelesítése (uszony, sznorkel)
17:00-19:00 edzés lehetőség
2013. március 2. szombat
8:00-8:55
Bemelegítés
9:00
Ünnepélyes Megnyitó
50 m bú F/N felnőtt
50 m bú F/L junior
800 m fú F/N felnőtt
800 m fú F/L junior
400 m bu F/N (Minaret Kupa)
4x50 m uszonyos gyorsváltó (Minaret Kupa)
Díjátadás
14:00-15:00
15:00

Bemelegítés
50 m ugy F/N felnőtt
50 m ugy F/L junior
200 m fú F/N felnőtt
200 m fú F/L junior
100 m bú F/N felnőtt
100 m bú F/L junior
1500 m fú F/N felnőtt – (Minaret Kupa)
Díjátadás

2013. március 3. vasárnap
8:00-8:55
Bemelegítés
9:00
100 m ugy F/N felnőtt
100 m ugy F/L junior
100 m fú F/N felnőtt
100 m fú F/L junior
400 m fú F/N felnőtt
400 m fú F/L junior
800 m bú F/N felnőtt (Minaret Kupa)
Díjátadás
14:00-14:55
15:00

Bemelegítés
50 m fu F/N felnött
50 m fu F/N junior
200 m ugy F/N felnőtt
200 m ugy F/L junior
4x100 m váltó F/N felnőtt
4x100 m váltó F/L junior
Díjátadás és a verseny zárása

