2010. évi Gyermek korcsoport
Uszonyosúszó Országos Bajnoksága, és
Mikulás uszonyosúszó verseny
VERSENYKIÍRÁSA
1. Célja:
A 2010. év uszonyosúszó gyermek korosztály Magyar Bajnokainak és
helyezettjeinek megállapítása. A többi korosztály versenyzőinek felkészülésének
segítése, a minőségi színvonal felmérése, a sportág népszerűsítése, valamint
versenyzési lehetőség biztosítása.
2. Rendező:
A Magyar Búvár Szakszövetség és a Bácsvíz KVSC - Kecskemét
3. Ideje:
2010. december 4 - 5. (szombat,vasárnap)
4. Helye:
Kecskemét, Fedett uszoda, fedett 50 m-es, 8 pályás medence,
elektromos időmérés. vízhőfok: 26˚C ± 1C
5. Napi program:
Az 1. sz. melléklet szerint.
6. Nevezés:
Magyar Búvár Szakszövetség 1134. Budapest, Dózsa Gy. út 53.
A nevezést, e-mailen mbsz@netroller.hu és a vabizsu@citromail.hu címre mindkét címre - meg kell küldeni!!!
A nevezést nevezési íven kell elküldeni. A nevezési íven külön-külön 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: 2010. november 20. (szombat) 12.00 óra
Nevezési díj: Versenyzőnként 1.500,-Ft. (Határidőn túli nevezés esetén 3000,-Ft!!!)
A nevezési díj befizetése a helyszínen, készpénzben történik!
Az uszodába való belépés a versenyzőknek és csapatonként 4 főnek ingyenes, a többi
érdeklődő részére 200,-Ft/fő/nap közreműködői jegyet kell váltani, a versenyirodán.
7. Nevezési és részvételi feltételek:
Csak azon klubok versenyzői vehetnek részt akik:
- a 2010. évi MBSZ tagsági díjukat befizették,
- igazolás, hogy nincs köztartozásuk. (3 hónapnál nem régebbi APEH
igazolás)
Részt vehet az a búvárklubhoz leigazolt sportoló:
a.) aki a MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2010 évi versenyengedéllyel
rendelkezik (helyszínen nem váltható ki!!)
b.) akiknek a klubja a nevezési díját befizette.
c.) aki érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és hat hónapnál nem régebbi
"alkalmas”, "versenyezhet" sportorvosi igazolással rendelkezik.

d.) gyermek, aki 1999. január 01. és 2000. december 31. között született
e.) A versenyző a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat rajthoz
és csak a saját korcsoportjának megfelelő versenytávon nevezhető.
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.) Sznorkel használata az uszonyos delfin láb versenyszámaiban kötelező!
j.) Az indulók futam és pályabeosztását a nevezési íven feltüntetett
versenyszámban a nyilvántartásban szereplő legjobb ideje alapján osztja be
a versenybíróság.
A késve érkezett nevezések a versenyszámok leggyengébb futamába kerülnek
beosztásra.
8. Anyagi feltételek
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés,
utazás) a klubok maguk fedezik.
9. Műszaki feltételek
A bajnokságon a felszerelések használhatóságáért és megbízhatóságáért a
csapat vezetője a felelős.
10. Versenyszámok:
Gyermek OB (10 – 11 évesek)
Uszonyos gyors 50, 100, 200, 400, 4x100 m
Uszonyos delfin 50, 100 m
Uszonyos pillangó 4x50 m

Mikulás verseny
Béka:

- 2003-ben és azután születettek 50 m uszonyos gyorsúszás
100 m uszonyos gyorsúszás
200 m uszonyos gyorsúszás
Cápa:
- 2001 - 02-ben születettek 50 m uszonyos pillangóúszás
50 m uszonyos gyorsúszás
100 m uszonyos gyorsúszás
Serdülő - Ifjúsági: - 1995 - 98-ban születettek - (együtt indulás, de külön értékelés!)
50 m felszíni úszás
100 m uszonyos gyorsúszás
200 m felszíni úszás
Junior - Felnőtt: - 1994-ben és azelőtt születettek - (együtt indulás, együtt
értékelés!)
50 m búvárúszás
100 m uszonyos gyorsúszás
400 m felszíni úszás
Szenior: - 1980-ben és azelőtt születettek (legalább 3 éve versenyengedéllyel nem rendelkező versenyző indulhat!)
50 m uszonyos gyorsúszás
100 m uszonyos gyorsúszás

11. Értékelés
A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
12. Díjazás:
A gyermek korosztályban I-III. helyezett érem díjazásban részesül, a Mikulás
versenyen Mikulás ajándék kerül kiosztásra.
Gyermek korosztályban évenként kerülnek díjazásra a versenyzők, kivéve a váltót.
13. Általános versenyfeltételek
Az Országos Bajnokság a versenykiírás, a Magyar Búvár Szakszövetség
- Versenyszabályzata, és a CMAS szabályai alapján kerülnek
megrendezésre.
- Országos Bajnokot csak abban a versenyszámokban hirdetünk, amelyben
legalább 3 versenyző, vagy váltó teljesítette a versenytávot.
- A versenyszámok közül csak az kerül megrendezésre, amelyben legalább
4 induló van.
- Az edzéseken és a versenyeken a kiírásban és a versenyszabályzatban
előírt felszerelések használata kötelező.
- Az Országos Bajnokság egy rajttal kerül lebonyolításra!
- Minden csapat a következő okmányokat köteles a versenybíróságnak
bemutatni:
- versenyzőnként: a sportegyesületi tagsági könyvet,
a 2010. évi versenyzői engedélyt,a sportorvosi igazolást.
- klubonként: igazolás a 2010. évi MBSZ tagsági díj befizetéséről!
igazolás, hogy nincs köztartozásuk! (3 hónapnál nem régebbi
APEH igazolás)
írásban megnevezni a csapat vezetőjét, edzőjét, létszámát,
/leányokat, fiúkat korosztályonként./
- A megnyitón, a záróünnepségen és az eredményhirdetéseken kérjük a
klubok képviselőit egységes öltözetben jelenjenek meg.
- 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, az MBSZ Uszonyosúszó bizottság által megbízott Szövetségi
Ellenőr dönt.
- Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás
jogát fenntartja, a változásról időben értesíti a résztvevőket.
14. Szállás, étkezés rendelés
A szállással és az étkezéssel kapcsolatos információk:
Ludvigh Zoltán / Tel: 30/645 2822, vagy e-mail: ludvigh.z@hiros-sport.hu
Szombat vacsorától, vasárnap délig van lehetőség az étkezés biztosítására!
Szállás, étkezés megrendelésének a határideje:
2010. november 20. (szombat) 12.00 óra
Árak:
Szállás (kollégiumi elhelyezés, 4 ágyas szobákban)
Gyermek: 2150,- Ft/éj Felnőtt: 2400,- Ft/éj (2150 Ft/éj + IFA)
Étkezés: (min. 80 fő esetén)
Reggeli: 600,-Ft/adag, Ebéd: 800,-Ft/adag Vacsora: 850,- Ft/adag
Budapest, 2010. november 2.
Kókai Dávid
Uszonyos Szakbizottság elnöke

Miklós Adrienn
főtitkár

Balázs Péter
alelnök

PROGRAM
December 4.

1.sz. melléklet
/

Szombat

12.00-13.00 A csapatvezetők jelentkezése és az okmányok bemutatása.
13.00-13.50 Bemelegítés (1-4 pálya gyermek, 5-8 pálya serdülő - szenior)
13.50
Megnyitó
14.00
Verseny
50 m GY dú leány, fiú
50 m C pú leány, fiú
50 m S-I fú leány, fiú
50 m J-F bú női, férfi
100 m GY ugyú leány, fiú
200 m B ugyú leány, fiú
100 m C ugyú leány, fiú
400 m GY ugyú leány, fiú
100 m S-I ugyú leány, fiú
400 m J-F fú női, férfi
4 x 50 m GY. pú. leány, fiú
Eredményhirdetés

December 5
09.00-09.50
10.00-

/

Vasárnap

Bemelegítés (1-4 pálya gyermek, 5-8 pálya serdülő - szenior)
Verseny
50 m GY ugyú leány, fiú
50 m B ugyú leány, fiú
50 m C ugyú leány, fiú
50 m SN ugyú női, férfi
100 m GY dú leány, fiú
100 m B ugyú leány, fiú
100 m J-F ugyú női, férfi
200 m GY ugyú leány, fiú
200 m S-I fú leány, fiú
100 m SN ugyú női, férfi
4 x 100 m GY ugyú. leány, fiú
Eredményhirdetés

kb. 15.00 Verseny zárása

