XXXIV. Gyermek - XLVI. Ifjúsági - XLIX. Felnőtt
Uszonyosúszó Országos Bajnokság
VERSENYKIÍRÁSA
(2016)
1. Célja:
A 2016. év uszonyosúszó gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoport Magyar Bajnokainak és
helyezettjeinek megállapítása, a sportág népszerűsítése, valamint minden korosztály
számára versenyzési lehetőség biztosítása.

2. Rendező:
A Magyar Búvár Szakszövetség
Egri Búvár és Vízisportklub

3. Ideje:
2016. május 21-22. (szombat – vasárnap)

4. Helye:
Bitskey Aladár Sportuszoda – 3300. Eger, Frank Tivadar út 5.
fedett 50m-es 8 pályás medence, elektromos időmérés, vízhőfok 26,5C˚± 1C˚

5. Napi program:
Az 1. sz. melléklet szerint.

6. Nevezés:
A nevezés a Magyar Búvár Szakszövetség online rendszerén keresztül történik.
Elérése: https://portal.buvar.hu
A váltó névsorok módosításának határideje: a verseny bemelegítés kezdete előtt fél
órával.
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7. Nevezések beérkezési határideje:
2016.május 18. szerda
A nevezések módosítását 2016. május 20-ig péntekig tudja a versenyiroda fogadni.

8. Nevezési díj:
Versenyzőnként 1500,-ft. A nevezési idő lejárta után: 3000,- Ft
Az Ob-n való részvételi díj, a versenyt követően kerül leszámlázásra.

9. Nevezési és részvételi feltételek:
Részt vehetnek azon egyesületek sportolói ahol:
a) a 2016. évi MBSZ tagsági díjukat befizették,
b) igazolják, hogy nincs köztartozásuk. (3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás, NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés)
c) megnevezték a csapat vezetőjét, edzőjét, létszámát (leányokat, fiúkat
korosztályonként).

Részt vehet az a búvárklubhoz leigazolt sportoló aki:
a) a MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2016.
évi versenyengedéllyel rendelkezik,
(helyszínen nem váltható ki!!!)
b) a nevezési díját befizette.
c) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és hat hónapnál (felnőtteknél 1 év) nem
régebbi "alkalmas” vagy "versenyezhet" sportorvosi igazolással rendelkezik

Egyéb részvételi feltételek:
-

-

-

Minden versenyző a saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat rajthoz és
csak a saját korcsoportjának megfelelő versenytávon és versenyszámban
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.
Egy klub több váltót is indíthat.
Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken és a versenyeken.
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.
Az indulók futam és pályabeosztását a nevezésben feltüntetett versenyszámban a
nyilvántartásban szereplő legjobb ideje alapján osztja be a versenybíróság.
A késve érkezett nevezések, a versenyszámok leggyengébb futamába kerülnek
beosztásra.
A versenykiírás 9.pontjában meghatározott nevezési feltételekhez szükséges
okiratokat a verseny megkezdése előtt a versenyiroda vezetőjének kell bemutatni.
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10. Anyagi feltételek:
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás)
a klubok maguk fedezik.

11. Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a Merülési és Műszaki Szabályzatban előírt állapotú és
szerelvényekkel ellátott felszerelésekkel lehet részt venni. A felszereléseknek meg kell
felelnie az érvényben lévő nemzetközi illetve hazai szabályzat előírásainak. A
felszerelések használhatóságáért és megbízhatóságáért a csapat vezetője a felelős.

12. Korosztályok:
„A” korcsoport - FELNŐTT: 1998 december 31. előtt született.
„C” korcsoport - IFJÚSÁGI: 2001. január 01. és 2002. december 31. között született
,,E” korcsoport - GYERMEK: 2005.január 01. és 2006.december 31. között született

13. Versenyszámok:
Ifjúsági és Felnőtt korosztály:
- felszíni úszás (SF):
50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 4x100m, 4x200m
- búvárúszás (AP-IM):
50m, 100m, 400m
- uszonyos gyorsúszás (BF): 50m, 100m, 200m,4x50m

Gyermek korosztály:
-uszonyos gyorsúszás (BF): 50m, 100m, 200m, 400m, 4x100m
- uszonyos delfinúszás(dú): 50m, 100m
- uszonyos pillangóúszás (pú):4x50m

14. Versenyszámok lebonyolítása és értékelése:
A versenyzők korcsoportonként, nevezési idejük alapján lesznek beosztva az
időfutamokba, kivéve a váltók versenyszámait.
A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
Az Országos Bajnokságon a korcsoportok külön- külön kerülnek értékelésre.
Gyermek korcsoportban évenként kerülnek díjazásra a versenyzők, kivéve a váltót.
Kihirdetésre kerül a legeredményesebb gyermek fiú/leány versenyző.
Felnőtt és Ifjúsági korosztályban az ÖSZETETT BAJNOK megállapítása az alábbi
versenyszámokban elért CMAS pontszámok alapján történik (minden érintett
versenyszámban rajthoz kell állni!):
- 50 m búvárúszás (AP)
- 100 m felszíni úszás (SF)
- 200 m uszonyos gyorsúszás (BF)
- 400 m búvárúszás (IM)
- 1500 m felszíni úszás (SF)
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15. Díjazás:
Gyermek korosztályban:
- Évenként kerülnek díjazásra a versenyzők, kivéve a váltót.
- Az egyéni I-III. helyezett érem, IV-VI. helyezett oklevél díjazásban részesül.
- Legeredményesebb fiú/leány kupa díjazásban részesül.
Ifjúsági és felnőtt korosztályban:
- Az egyéni I-III. helyezett érem díjazásban részesül.
- A lányok, fiúk, valamint a nők és férfiak között egyaránt kihirdetésre kerül az
ÖSSZETETT BAJNOKI CÍM is, amely egy „Mindközül a legjobb” feliratú kupával jár.
Az a versenyző, aki a díjkiosztáson nem jelenik meg, az nem kapja meg az érmet!

16. 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!
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 verseny elnöke dönt.
Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát
fenntartja, a változásról időben értesíti a résztvevőket.

17. Egyéb:
A megnyitóünnepségen és az eredményhirdetéseken kérjük a klubok képviselőit,
időben(!), és egységes öltözékben jelenjenek meg!

Budapest, 2016.04.20.

Miklós Adrienn
Főtitkár

Balázs Péter
Sport alelnök
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1. sz. Melléklet:

PROGRAM
2016.Május 21 (Szombat)
8.30-8.45
8.45-9.30
8.45-9.20
9.20-9.50
9.00-9.15
9.55
10.05-10.15
10.20 -

Technikai értekezlet csapatvezetők részére
Csapatvezetők jelentkezése, okmányok leadása
Bemelegítés ifjúsági-felnőtt korcsoport
Bemelegítés gyermek korcsoport
Versenybírói eligazítás
Gyülekezés a megnyitóhoz
Megnyitó
Verseny kezdete

50 m búvárúszás (AP)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női

50 m uszonyos gyorsúszás (BF)

-gyermek kat. fiú/leány

200 m felszíni úszás (SF)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női

100 m uszonyos gyorsúszás -gyermek kat. fiú/leány
(BF)
-ifjúsági kat. fiú/leány
- felnőtt kat. férfi/női
1500 m felszíni úszás (SF)
-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női

Eredményhirdetés
Eredményhirdetés

14.00-14.30
14.30-15.00
15.10 -

Bemelegítés ifjúsági-felnőtt korcsoport
Bemelegítés gyermek korcsoport
Verseny

50 m felszíni úszás (SF)
50 m uszonyos delfin (dú)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. féfi/női
-gyermek kat. fiú/leány

100 m búvárúszás (IM)

-ifjúsági kat. fiú/leány
- felnőtt kat. férfi/női
400 m felszíni úszás (SF)
-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női
4x50 m uszonyos pillangó váltó -gyermek kat. fiú/leány
(pú)
4x200 felszíni váltó
-ifjúsági kat. fiú/leány
(SF)
-felnőtt kat. férfi/női
Eredményhirdetés
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Május 22. (Vasárnap)
08.00-08.30
08.30-09.00
09.10 -

Bemelegítés ifjúsági-felnőtt korcsoport
Bemelegítés gyermek korcsoport
Verseny

100 m felszíni úszás (SF)
100 m uszonyos delfin (dú)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női
-gyermek kat. fiú/leány

400 m búvárúszás (IM)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női
400 m uszonyos gyorsúszás -gyermek kat. fiú leány
(BF)
200 m uszonyos gyors (BF)
-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi női
4x50 m uszonyos gyors váltó -ifjúsági kat. fiú/leány
(BF)
-felnőtt kat. férfi/női
Eredményhirdetés

13.00-13.30
13.30-14.00
14.10 -

Bemelegítés ifjúsági-felnőtt korcsoport
Bemelegítés gyermek korcsoport
Verseny

50 m uszonyos gyors (BF)
200 uszonyos gyors (BF)

- ifjúsági kat. fiú/leány
- felnőtt kat. férfi /női
-gyermek kat. fiú/leány

800 m felszíni úszás (SF)

-ifjúsági kat. fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női
4x100 m uszonyos gyors váltó -gyermek kat.fiú/leány
(BF)
4x100 m felszíni váltó (SF)

Eredményhirdetés

-ifjúsági kat.fiú/leány
-felnőtt kat. férfi/női
Eredményhirdetés

kb. 16.30 - Verseny zárása.

Megjegyzés: Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát
fenntartja, a változásról időben értesíti a résztvevőket.
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