VIII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa
2013. március1-3., Eger
Kedves Versenyzők, Edzők, Csapatvezetők!
Örömmel vettük jelentkezéseteket a 2013. évi CMAS Uszonyosúszó Világkupa egri fordulójára.
Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy mindezidáig 14 ország 53 klubcsapata adta le nevezését a
versenyre, amin több, mint 300 versenyző fog rajthoz állni. Mivel ilyen sokan leszünk, ezért a verseny
lebonyolítását megpróbáljuk felpörgetni, amihez a Ti segítségetek, együttműködéseteket is kérjük.
A www.buvar.hu folyamatosan informálódhattok a versenyről. Az előzetes rajtlistát is itt találod majd
meg a versenyt megelőző napon. . Amennyiben a rajtlistában valamilyen hibát/elírást találsz, kérjük
azonnal jelezd részünkre, hogy minél előbb javíthassuk azt.
Az eredményeket is a www.buvar.hu oldalon tekintheted meg a verseny ideje alatt is.
Technikai értekezletet nem tartunk. Helyette az alábbi fontos tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni:
1. Kérünk minden csapatot, hogy megérkezéskor az uszoda baloldali hátsó részén, az első
emeleten 12:00 -19:00-ig jelentkezzen a regisztrációnál, ahol befizethetitek a részvételi díjakat és
ellenőrizhetitek a rajtlistát is. Amennyiben valaki késik, kérem, hogy előre jelezze ezt Miklós
Adriennek, a 0630 2172883-as telefonszámon.
2. Az öltöző kulcsát egyénileg tudjátok felvenni - kaució ellenében –melyet vasárnap kell
visszaadni. A kulcs elhagyásából eredő károkért a rendezőség felelősséget nem tud vállalni.
3. Pénteken 12:00-19;00-ig a felszerelések ellenőrzését az uszoda alagsorában lévő
kompresszoros helységében végezzük. (uszony, snorkel, palack) Kérjük az összes felszerelés
bemutatását a megérkezéskor. Kérjük, hogy a palackokat ellenőrzésre üres állapotban hagyjátok
ott. A felszereléseket hitelesítő matricával fogjuk ellátni, mely elvesztése esetén a felszerelés
újbóli vizsgálata szükséges, melyet a kompresszoros helységben tudtok megtenni. A hitelesítő
matricák meglétét mind az előindítók, mind az időmérők, fordulóbírók ellenőrzik.
4. A szombat délelőtti megnyitó ünnepségre minden csapatból 2 versenyzőt kérünk egyesületi
szerelésben az uszoda előterébe jelentkezni legkésőbb 8;50-kor. Itt fogják megkapni az
országzászlókat és a csapattáblákat is. Azok a versenyzők, akik az 50 m-es versenyszámban
indulnak ez alatt az időszak alatt az előindítónál jelentkezzenek le, hogy a megnyitót követően
azonnal tudjuk kezdeni a versenyt. Az előindító az uszoda földszintjének jobb hátsó részén
található.
5. Az eredményhirdetésekhez jelentkezés, az uszoda bal hátsó földszinti részén, a ceremónia
táblánál lesz. Eredményhirdetéseket a minél gyorsabb verseny lebonyolítás érdekében
folyamatosan a versenyszámok alatt is tartjuk, melyről a hangosbemondó tájékoztat majd
benneteket. Kérjük, hogy az érdekelt versenyzők egyesületi szerelésben azonnal jelenjenek meg
az eredményhirdetésre.
6. verseny alatt a medenceteret lezárjuk, ezért kérünk mindenkit, hogy a lelátón tartózkodjanak.
A medencetérben csak a résztvevő versenyzők, és a versenybíróság tartózkodhat.
7. A verseny bemelegítési időpontjai változtak, ezért kérjük a mellékelt programot
vegyétek figyelembe.
8. Az uszoda előterében NAJADE uszonyok megvásárlására lesz lehetőség.
9. A rajtlista a verseny eredményei, valamint fotók a www.buvar.hu oldalon folyamtosan
elérhetőek lesznek.
Szeretettel várunk és jó versenyzést kívánunk!

VIII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa
2013. március1-3., Eger
Program
2013. március 1. , péntek
12:00
dokumentumok leadása
felszerelések hitelesítése (uszony, sznorkel)
16:00-19:00 edzés lehetőség
2013. március 2., szombat délelőtt
8:00-8:45
Bemelegítés
9:00
Ünnepélyes Megnyitó
50 m bú F/N felnőtt
50 m bú F/L junior
800 m fú F/N felnőtt
800 m fú F/L junior
400 m bu F/N (Minaret Kupa)
4x50 m uszonyos gyorsváltó (Minaret Kupa)
Díjátadás
2013. március 2., szombat délután
14:00-14:45 Bemelegítés
15:00
50 m ugy F/N felnőtt
50 m ugy F/L junior
200 m fú F/N felnőtt
200 m fú F/L junior
100 m bú F/N felnőtt
100 m bú F/L junior
1500 m fú F/N felnőtt – (Minaret Kupa)
Díjátadás
2013. március 3., vasárnap délelőtt
8:00-8:45
Bemelegítés
9:00
100 m ugy F/N felnőtt
100 m ugy F/L junior
100 m fú F/N felnőtt
100 m fú F/L junior
400 m fú F/N felnőtt
400 m fú F/L junior
800 m bú F/N felnőtt (Minaret Kupa)
Díjátadás
2013. március 3., vasárnap délután
14:00-14:30 Bemelegítés
14:45
50 m fu F/N felnött
50 m fu F/N junior
200 m ugy F/N felnőtt
200 m ugy F/L junior
4x100 m váltó F/N felnőtt
4x100 m váltó F/L junior
Díjátadás és a verseny zárása

