2012. évi Ifjúsági és Felnőtt
TÁJÉKOZÓDÁSI BÚVÁRÚSZÓ BUDAPEST BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
A verseny célja:
Rendező:
A verseny ideje:
Helye:

A 2012. évi Ifi és Felnőtt Budapest Bajnoki címek odaítélése, a színvonal felmérése, versenyzési lehetőség biztosítása a válogatott keretnek.
Budapesti Búvár Szövetség az Amphora a BHG és a Csepel, klubok.
2011. 07. 13-15.
Ócsa kavicsbánya tó Táborozni : a tóparton, a nevezési díj ellenében

A TÁBORREND MINDEN RÉSZTVEVŐRE KÖTELEZŐ!
Nevezés:
a helyszínen, a program szerint.
Nevezési díj:
versenyzőnként 5.000.-Ft/fő,
Általános versenyfeltételek: A versenyen részt vehet az a sportoló, akit a klubja benevez.
Anyagi feltételek: A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevőkét a klubok biztosítják.
Műszaki feltételek: A bajnokságon az MBSZ szabályzataiban foglaltaknak megfelelő felszereléssel szabad részt venni, melyekért a csapatok vezetői felelősek.
Versenyszámok:
3 bója, 5 bója, Csillag, Csoportos
Értékelés, díjazás: I-III helyezett érem,
Óvás:
5000 Ft a versenyszabályzat szerint
Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja!
Budapest, 2012. 06. 25.
Budapesti Búvár Szövetség

PROGRAM
2012 07. 12. Csütörtök

14.00.-tól

Táborépítés, edzés a tavon

07. 13. péntek

08.00.-tól.
14.00.-ig
16.00.-1ől

Edzés a tavon
Okmányok leadása, csapatvezetői értekezlet
Csillag gyakorlat

07. 14. szombat

11.00.-tól
16.00.-tól

5bójás verseny
3bójás verseny,

07. 15. vasárnap

11.00.-tól

Csoportos gyakorlat

Kb. 14.00.-kor

EREDMÉNYHIRDETÉS

AZ ÓCSAI BÁNYATAVI BHG BÚVÁRBÁZIS IGÉNYBEVÉTELI
RENDJE

A búvárbázis nyitva tartása: szombat vasárnapi napokon 09.00-tól 18.00-ig.
A főbejáratnál be kell jelentkezni, nyilatkozatot aláírni, és a bázison tartózkodás
díját befizetni.
A helyszínen megkapott eligazítás szerint az üzemi területre szigorúan tilos
bemenni. Csak a merülésre kijelölt területen szabad táborozni, gépkocsival
parkolni.
Merülni a tóban csak a kijelölt területen szabad.
A csoporttal esetén a vezető fegyelmet tart, betartja és betartatja a bányára
vezetőség előírásait.
Csak a bejáratnál a kőépületben lévő WC, mosdó használható.
Érkezéskor és távozáskor a felelős vezető bejelentkezik, ill. kijelentkezik a
portán.
A tavon és környékén mindennemű tevékenységért, (baleseti, egészségügyi,
tűzvédelmi stb. szabályok betartásáért) a bázist igénybevevő a felelős.
Tevékenységet a környezetvédelmi szabályok betartásával (vizet nem szennyezik,
szemetet, nem hagynak hátra stb) végzik,szemetet összegyűjtve a kijelölt
helyen hagyják.
Az esetleges balesetről a bázis ügyeletest haladéktalanul tájékoztatni kell.

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség 107, Segélyhívás: 112
Baromedikal: 00 36 30 5222497
Budapest, 2012. június 15.
Medek Miklós
BHG elnök

