Fiatal Uszonyosúszók I. Világtalálkozója
- VERSENYKIÍRÁS 1.Célja:
Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal kerül kiírásra az I. Fiatal - 15 éves és
annál fiatalabb - Uszonyosúszók Világtalálkozója.
A sportág utánpótlás korú versenyzői részére nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása.
– C. cat.(14-15 évesek), D. cat. (12-13 évesek), E. cat. (11 évesek és annál fiatalabbak) –
A sportág népszerűsítése, valamint versenyzési lehetőség biztosítása.
2. Rendezők:
Bács-Kiskun megyei Búvárszövetség
BÁCSVÍZ - Kecskeméti Vízmű SC
3. Ideje:
2014. május 3-4 (szombat - vasárnap)
4. Helye:
Kecskemét, Kecskeméti Fürdő, fedett 50 m-es, 10 pályás medence,
elektromos időmérés, vízhőfok: 26˚C ± 1C
5. Napi program:
Az 1. sz. melléklet szerint.
6. Nevezés:
A nevezést, e-mailen a nevezes@versenyiroda.netii.net és a ludvigh.z@hiros-sport.hu
címre is el kell küldeni!
Előnevezés határideje: 2014. április 13. (vasárnap) - 1.sz. melléklet Létszám: (fiú-lány feltüntetésével), a szállás igény valamint az étkezés megrendelése miatt!
(4 napos ünnep miatt fontos!)
Végleges nevezések határideje: 2014. április 25. (péntek)
Nevezési díj: egyéni versenyszámokban: 300,-Ft/versenyző/rajt,
váltóban: 300,-Ft/váltó/rajt
Helyszíni nevezés nem lehetséges!!!
A nevezési díj befizetése a helyszínen, készpénzben történik!
7. Nevezési és részvételi feltételek:
a.) csak azoknak az országok klubjainak a versenyzői vehetnek részt, akik a CMAS tagjai,
b.) akiknek a klubja a nevezési lapokat határidőre megküldte és a részvételi díjakat a
helyszínen befizette,
c.) akik érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek,
d.) Minden versenyző - az egyéni számokban - csak a saját korosztályában indítható!
- A váltókban van lehetőség felnevezésre, de egy versenyző csak egy korosztály váltójában,
indulhat.
- A versenyzők versenyszámonként - a nevezési idejük alapján - kerülnek beosztásra a
futamokba.
- A versenyzők az eredményhirdetésnél korosztályok szerint, külön lesznek értékelve.
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.
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

„C” cat. - AP/búvárúszás: 50 m
- SF /felszíni úszás: 50, 100, 200, 400, 4x100 m
- BF /uszonyos gyors: 50, 100, 200, 4x100 m,
„D” cat. - SF /felszíni úszás: 50, 100, 200, 400, 4x100 m
- BF /uszonyos gyors: 50, 100, 200, 4x100 m,
„E” cat. - BF /uszonyos gyors: 50, 100, 200, 400 m, 4x100 m,

11. Értékelés
A helyezési sorrendet korosztályonként, az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
12. Díjazás
Korosztályonként, versenyszámonként az I-III. helyezett, érem díjazásban részesül.
13. Általános versenyfeltételek
- A verseny, a versenykiírás, a Magyar Búvár Szakszövetség Versenyszabályzata, és a
CMAS szabályai alapján kerül megrendezésre.
- A versenyen csak a versenykiírásban előírt felszerelések használata kötelező:
„C” cat.: nincs külön előírás!
„D” cat.: uszonyhasználat: csak hagyományos uszony használható!

„D” és „E” cat.: úszóruha: csak hagyományos úszóruházat használható!

- A verseny egy rajttal kerül lebonyolításra!
- A megnyitón, a záróünnepségen és az eredményhirdetéseken a klubok képviselői
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, a MBSZ Uszonyosúszó Bizottsága által megbízott Ellenőr dönt.
Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a
változásról időben értesíti a résztvevőket.
14. Szállás, étkezés megrendelésének határideje: 2014. április 13. (vasárnap)
Kollégium: 4 ágyas szobában: versenyzők: 2250,-Ft/fő, kisérő: 2600,-Ft/fő
Étkezés: reggeli: 600,-Ft/adag, ebéd: 900,-Ft/adag, vacsora: 900,-Ft
Kecskemét, 2014. március 23.
Ludvigh Zoltán
BKM-i BSZ főtitkár

Program:
2014. május 3. Szombat
1. versenyszakasz: 08.00 – 12.00
08:00 - 09:00 Bemelegítés
09:15 Megnyitó
09.30 Verseny
50 m búvárúszás
fiú / leány
100 m uszonyos gyors fiú / leány
100 m felszíni úszás fiú / leány
Díjátadás
2. versenyszakasz: 14.00 – 19.00
14:00 - 15:00 Bemelegítés
15:10 Verseny
50 m uszonyos gyors fiú / leány
50 m felszíni úszás fiú / leány
400 m uszonyos gyors fiú / leány
400 m felszíni úszás fiú / leány
4x100 m uszonyos gyors fiú / leány
Díjátadás
2014. május 4. Vasárnap
3. versenyszakasz: 08.00 – 12.00
08:00 - 09:00 Bemelegítés
09:10 Verseny
200 m felszíni úszás fiú / leány
200 m uszonyos gyors fiú / leány
4x100 m felszíni úszás fiú / leány
Díjátadás

Cat. „C”
Cat. „E”, „D”, „C”
Cat. „D”, „C”

Cat. „C”, „D”, „E”
Cat. „C”, „D”
Cat. „E”
Cat. „C”, „D”
Cat. „C”, „D”, „E”

Cat. „C”, „D”
Cat. „C”, „D”, „E”
Cat. „C”, „D”

1. Melléklet
Előzetes nevezés

Klub:
E-mail cím:
C-D-E
ssz.

versenyző neve

szül. év

kategória

Előnevezési határidő:
2014. április 13.
Kérjük a határidőig elküldeni:
ludvigh.z@hiros-sport.hu

