USZONYOSÚSZÓ DIÁKOLIMPIA és SZENIOR MAGYAR BAJNOKSÁG
GYÖNGYÖS

1. A verseny célja:
- korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév Diákolimpia bajnoki címeit, helyezéseit.
- szenior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása.
- az utánpótlás nevelés segítése, versenylehetőség biztosítása.
- a sportág népszerűsítése.
2. A verseny rendezői:
- Magyar Diáksport Szövetség
- Magyar Búvár Szakszövetség
- Mátrai Erőmű Búvárklub.
3. Az országos döntő ideje, helyszíne:
2013. június 08. Szombat,Gyöngyös Városi Strandfürdő és Uszoda.
4. Nevezés:
Nevezési díj - versenyzőnként – 1. 500 Ft. (Ebből a rendező klub nevezésenként 500 Ft-tal
támogatja a Magyar Búvárúszókért Alapítványt)
Nevezési határidő: 2013. május 31. (Péntek)
A sportág országos döntőjére azok a diákok nevezhetnek, akiket a klubjuk az iskola
megnevezésével, a versenyre a versenyszámonkénti nevezéseket a sportágban rendszeresített
nevezési
íven
a
szabályoknak
megfelelően
kitöltve
megküldik
e-mailen
hirschlerzsuzsa@gmail.com illetve a rendező veressandras75@gmail.com
címre.
5. Résztvevők:
- akik az „Általános szabályok” 4. pontjának megfelelnek,
- a versenyzéshez szükséges felszereléssel és érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.
- a nevezés feltételeinek megfelelnek,
- az Országos döntőben indulhat /korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként/:
a., búvár klubonként maximum három versenyző,
b., MBSZ Uszonyosúszó Szakbizottsága által meghívott versenyszámonként, három
versenyző.
Minden csapatvezető az alábbi okmányokkal köteles a versenyirodán jelentkezni:
- versenyzőnként: SE tagsági könyv, orvosi igazolás, érvényes versenyengedély.
Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen!
6. Korcsoportok: az „Általános szabályok” 5. pontja szerint.
7. Igazolás: az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.

8. Versenyszámok:
Diákolimpia:
I., korosztályban 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos pillangó úszás, leány, fiú
II. korosztályban 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos delfin úszás, leány, fiú
III., korosztályban 50m, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
IV., - V., - VI. korosztályban 50m búvárúszás, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
Szenior OB:
-Csak legalább 3 éve versenyengedéllyel nem rendelkező versenyző indulhat! V 1 kat: 1979- 1988
V 2 kat: 1969- 1978
V 3 kat: 1968 és előtte születettek
50 m uszonyos delfin (csak kereskedelmi forgalomban lévő „kisuszony” használható!)
50 m uszonyos gyorsúszás
100 m uszonyos gyorsúszás
4X50 m váltó (Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 1 női taggal. Alapnak a 150
éves össz életkor tekintendő. Amennyiben a csapat fiatalabb, mint 150 év, az idejéhez a
különbség, 1 másodperc/év mértékben hozzáadódik.)
9. A verseny lebonyolítása: a sportág szabályai szerint.
10. Felszerelés:
- III. – IV. – V. - VI. korosztályban felszíni úszásnál nagyuszony, uszonyos gyorsúszásnál
valamennyi, a kereskedelmi forgalomban kapható uszony használható.
- I - II. korcsoportban valamennyi, a kereskedelmi forgalomban kapható uszony használható.
11. Díjazás:
Diákolimpia: az „Általános szabályok” 7. pontja szerint.
Szenior OB: Az első 3 helyezett éremdíjazásban részesül.
(V. és a VI. kcs-ban, amennyiben 6 fő alatt lesz valamelyik korcsoportban az indulók száma,
akkor a két korcsoport összevonásra kerül és együtt lesz értékelve.)
12. Költségek:
Az Országos döntő rendezési költségeit az MBSZ, az érmeket és az okleveleket az MDSZ
biztosítja a két szövetség között megkötött megállapodás szerint.
A részvételi költségek a résztvevőket terhelik.

A szenior versenyzők részére rendezett Gulyás-party költségeit a Mátrai Erőmű
Búvárklub fedezi. (Kivéve ital fogyasztás!)

13. Program:
09.30-ig Szenior nevezések leadása
09.00 – 09.45 bemelegítés
10.00 – 10.10 megnyitó
10.15 – verseny kezdete
I. kcs. leány, fiú 50 m uszonyos pillangó úszás
II. kcs. leány, fiú 50 m uszonyos delfin úszás
III., kcs. leány, fiú 50 m felszíni úszás
Szenior nő, férfi 50 m uszonyos gyors V1,2,3 kat.
IV., V., VI. kcs. leány, fiú 50 m búvárúszás
I- II. kcs. leány, fiú 50 m felszíni gyorsúszás
Szenior nő, férfi 50 m delfin V1,2,3 kat.
Eredményhirdetés
III., IV., V., VI. kcs. leány, fiú 100 m felszíni úszás
I. - VI. kcs. leány, fiú 100 m uszonyos gyorsúszás
Szenior nő, férfi 100 m uszonyos gyors V1,2,3 kat.
I., - VI. kcs. leány, fiú 200 m uszonyos gyorsúszás
Szenior 4×50 m váltó
Eredményhirdetés
Kb. 17 órakor Gulyás- party élő zenével, a szenior versenyzők részére!

A rendezőség indokolt esetben fenntartja a változtatás jogát!

2013. május 6.

Balázs Péter
MBSZ alelnök

Kardos István
Klubelnök

Veress András
Edző

