Serdülő – Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és
Középületkivitelező Kupa
2013. évi VERSENYKIÍRÁSA
1,/ Célja:
A 2013. év uszonyos-, és búvárúszó serdülő, junior korosztály Országos Bajnokainak és
helyezettjeinek megállapítása, a minőségi színvonal felmérése, a sportág népszerűsítése,
minden korosztály számára versenyzési lehetőség biztosítása.
2,/ Rendező:
A Magyar Búvár Szakszövetség és a Kaposvári Középületkivitelező Adorján SE.
3,/ Ideje:
2013. Június 01-02. (szombat-vasárnap)
4,/ Helye:
Kaposvár- Virágfürdő, nyitott, 50m-es 8 pályás medence,
elektromos időmérés, vízhőfok: 26°C +- 1°C
5,/ Napi program:
Az 1. sz. melléklet szerint.
6,/ Nevezési cím:
Magyar Búvár Szakszövetség 1134. Budapest, Dózsa Gy. út 53.
A nevezést, e-mailen a nevezes@versenyiroda.netii.net illetve a rendező solymossy01@tonline.hu címére kérjük.
A nevezést a szövetségnél rendszeresített nevezési íven kell elküldeni. A nevezési íven különkülön kell feltüntetni a nemek, illetve a korcsoportok névsorait. Nevezési időket nem kell
kitölteni, csak azt a versenyszámot kell „X” jellel megjelölni, amelyben indítani kívánják a
versenyzőt. A nevezési ívet géppel vagy kézzel jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell
kitölteni! Helyszínen nevezést nem lehet leadni!
Nevezések beérkezési határideje: 2013-05-23. csütörtök, 24.00 óra.
Nevezési díj: Versenyzőként 2000.-ft. A nevezési idő lejárta után 3000.-ft.
A fizetés a verseny helyszínén történik.
7,/ Nevezési és részvételi feltételek:
Csak azon klubok versenyzői vehetnek részt akik:
- a 2013. évi MBSZ tagsági díjukat befizették,
- igazolás, hogy nincs köztartozásuk.(3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás)
Részt vehet az a búvárklubhoz leigazolt sportoló:
a, aki a MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2013. évi versenyengedéllyel rendelkezik
(helyszínen nem váltható ki!!)
b, akinek a klubja a nevezési díját befizette.
c, aki érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és hat hónapnál nem régebbi „alkalmas”
„versenyezhet” sportorvosi igazolással rendelkezik.
d, Korosztályok:
béka, aki 2006. január 01. után született,
cápa, aki 2004. január 01. és 2005. december 31. között született,
gyermek, aki 2002. január 01. és 2003. december 31. között született,
serdülő, aki 2000. január 01. és 2001. december 31. között született,
junior, aki 1996. január 01. és 1997. december 31. között született,

felnőtt,

aki 1995. december 31. előtt született.

e, A versenyző a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat rajthoz és csak a saját
korcsoportjának megfelelő versenytávon nevezhető. Egy versenyző csak egy korcsoport
versenyszámaiban indítható kivéve a váltót. Ha az alacsonyabb korcsoportban váltó indítása
nem lehetséges, akkor csak a magasabb korcsoport váltójában van lehetőség az indulásra.
f, Egy klub több váltót is indíthat.
g, Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken és a versenyeken.
h, A rajttól való távolmaradást minden esetben köteles a csapat vezetője 30 perccel az adott
versenyszám előtt írásban bejelenteni a versenybíróság titkárának.
Amennyiben ez nem történik meg, a versenyző csak a következő napi versenyszámokban
indítható. Egyéb esetekben a versenybíróság elnöke dönt.
i, Felnőtt szintidő megúszására jelentkező versenyzők a junior korosztály versenyszámában
kerülnek besorolásra, az első (leggyengébb) futamban.
8./ Anyagi feltételek:
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a klubok
maguk fedezik.
9./ Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a Merülési és Műszaki Szabályzatban előírt állapotú és szerelvényekkel
ellátott felszerelésekkel lehet részt venni. A felszerelések használhatóságáért és
megbízhatóságáért a csapat vezetője a felelős.
10./ Versenyszámok:
Serdülő és junior
korosztály:
Felszíni úszás

Búvárúszás

Fiúk

Lányok

50m
100m
200m
400m
800m
1500m
4x100m
4x200m
50m
100m
400m
800m

50m
100m
200m
400m
800m
1500m
4x100m
4x200m
50m
100m
400m
800m

Az 50m és a 800m búvárúszás csak a junior korosztályban kerül megrendezésre.
Uszonyos gyorsúszás

50m
100m
200m

50m
100m
200m

Középület Kupa:
Béka/ uszonyos gyors

50m
100m

50m
100m

Cápa/ uszonyos gyors

50m
100m
4x50m
50m

50m
100m
4x50m
50m

50m
100m
200m
4x100m
50m
100m

50m
100m
200m
4x100m
50m
100m

Cápa/ Uszonyos pillangó
Gyermek /uszonyos gyors

Gyermek /uszonyos delfin
Felnőtt/ felszíni úszás
Felnőtt/búvárúszás

50m
100m
200m
100m
400m

50m
100m
200m
100m
400m

11./ Értékelés:
A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
12. / Díjazás:
a)
Az egyéni I-III. helyezett érem díjazásban részesül.
b)

A Középületkivitelező Kupa csapatversenyben I., II.,III. helyezett kupa.

A pontozás a CMAS ponttáblázat szerint.
13,/ Étkezésrendelés:
Tóth Krisztiánnal való kapcsolatfelvétel alapján. Tel: 0630/653-41-18; 0630/653-41-19
Muzsi Zsolt 30/206-2574 muzsizsolt@gamil.com
Kováts Zsolt 20/941-4210 kovatzs@gmail.com
Pizza 67 Tel: 82/951-116, 30/422-8677 facebook: Pizza 67 (kiszállítva is)
Szállás:
Klebesberg Középiskolai Kollégium
7401 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. Tel: 82/555-900
e-mail cím: titkarsag@klebi.sulinet.hu
MÁV Kollégium- Tokai Nóra: 82/420-316 vagy 70/6332-451

1.sz. melléklet
PROGRAM
Szombat
08.45-09.00
09.00-09.30
09.00-09.15
09.00-09.45
09.45-10.00
10.00-

Technikai értekezlet a csapatvezetők részére
A csapatvezetők jelentkezése és az
okmányok bemutatása
Versenybírói értekezlet
Bemelegítés
Megnyitó
50m béka,cápa, gyermek, ugyú leány, fiú
200m serdülő fú, fiú, leány
200m junior fú fiú, leány
200m felnőtt fú fiú, lány
100m gyermek ud fiú, leány
100m serdülő ugyú fiú, leány
100m junior ugyú, fiú, leány
100m béka,cápa ugyú, fiú, leány
1500m serdülő fú fiú, leány
800m junior bú fiú, leány
4x50m cápa ugyú váltó fiú, leány
EBÉDSZÜNET

15.00-15.45
16.00-

Bemelegítés
50m cápa upú fiú, leány
50m junior fú fiú, leány
50m felnőtt fú fiú, lány
100m serdülő fú fiú, leány
100m junior bú fiú, leány
100m felnőtt bú fiú, lány
200m gyermek ugyú fiú, leány
200m serdülő ugyú fiú, leány
800m junior fú fiú, leány
800m serdülő fú fiú, leány
4x100m gyermek ugyú váltó fiú, leány
4x200m junior váltó fiú, leány
4x100m serdülő váltó fiú, leány

Vasárnap
08.00-08.45
09.00-

Bemelegítés
50m junior bú fiú, leány
50m serdülő fú fiú, leány
200m junior ugyú fiú, leány
100m gyermek ugyú fiú, leány
100m serdülő bú fiú, leány
400m junior bú fiú, leány
400m felnőtt bú fiú, lány
400m serdülő fú fiú, leány
1500m junior fú fiú, leány
EBÉDSZÜNET

14.00-14.45
15.00-

Kb. 19.00 VERSENY ZÁRÁSA.
Megjegyzés: a díjkiosztók versenyszakasz
közben is megrendezésre kerülnek.

Bemelegítés
50m junior ugyú fiú, leány
50m serdülő ugyú fiú, leány
50m gyermek úd fiú, leány
100m junior fú fiú, leány
100m felnőtt fú fiú, lány
400m serdülő bú fiú, leány
400m junior fú fiú, leány
4x200m serdülő váltó fiú, leány
4x100m junior váltó fiú, leány

