DVCSH KUPA 2011
1. Célja:

Az uszonyos és búvárúszás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, béka, cápa,

gyerek, serdülő, ifjúsági, felnőtt, valamint szenior versenyzők részére, a sportág után érdeklődő
egyesületek számára uszonyos versenyen való részvételi lehetőség biztosítása.
2. Rendező: DVCSH Uszonyos és Búvárúszó Sportegyesület

2011. október 29. ( szombat)

3. Ideje:
4. Helye:

Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda

.

5. Nevezések : nevezési íven történik
Nevezési díj 1500 Ft/fő + 500.-Ft

Nevezések határideje: 2011. október 20.
Módosítani a nevezésen október 27. 12:00-ig lehet emailen.
Nevezés Email:
6 .

dvcshubse@vipmail.hu és versenyiroda@vodafone.hu

Nevezési és részvételi feltételek
Részt vehet minden olyan versenyző :
- akit a klubja a fent meghatározott időpontig szabályosan
benevezett és a nevezési díjat befizette
- aki hat hónapnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkezik
- Egy személy csak egy korcsoportban nevezhető, csak a
saját korcsoportjának megfelelő felszereléssel állhat rajthoz.
- Egy klubból több váltó is indítható.

A versenyen való indulásnak a klub MBSZ tagsága NEM feltétele!!!
7.

Anyagi feltételek
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit a klubok maguk biztosítják.

8.

A versenyen kézi időmérés történik.

9.

Versenyszámok
Béka: 50m, 100m uszonyos gyorsúszás, 4x50m gyors váltó
Cápa: 50m uszonyos pillangóúszás, 100m uszonyos gyorsúszás, 4x50m uszonyos delfin váltó
Gyerek: 50m uszonyos gyorsúszás, 100m uszonyos delfin úszás, 4x50m uszonyos delfin váltó
Serdülő, Felnőtt: 50m uszonyos gyorsúszás, 100m uszonyos úszás, 4x50m uú. váltó
Szenior: 50m uszonyos gyorsúszás, 50m uszonyos delfin úszás, 4x50m uszonyos gyors váltó

10.

Értékelés:

A helyezési sorrendet az időfutamokban elért eredmények döntik el,
korcsoportonként.

11. Díjazás :

Az I.- III. helyezett érem,

12. Általános versenyfeltételek
-

Az indulók futam és pályabeosztását nevezésen feltüntetett nevezési idő alapján.

-

A verseny az MBSZ versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre.

-

Amely részekre a versenykiírás nem tér ki, ott a MBSZ szabályzata érvényes.

-

óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be.

-

Az óvási díj 15.000 Ft. Az óvási díj jogosság esetén visszafizetésre kerül.

-

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

13.

Program
2011. október 29. (szombat)
9:00- 9:45 bemelegítés
10:00 - verseny
50 m uszonyos gyors úszás

szenior, béka, gyerek, serdülő, felnőtt

fiú, lány

50 m uszonyos pillangó úszás

cápa

fiú, lány

50 m uszonyos delfin úszás

szenior

fiú, lány

100 m uszonyos gyors úszás

béka, cápa

fiú, lány

100 m uszonyos delfin úszás

gyerek

fiú, lány

serdülő, felnőtt

fiú, lány

100 m uszonyos úszás
4 x 50 m uszonyos gyors váltó

cápa, szenior

fiú, lány

4x 50 m uszonyos delfin váltó

gyerek

fiú, lány

4x50m uszonyos úszás váltó

serdülő, felnőtt

fiú, lány

Dunaújváros, 2011. október 5.

Gurisatti Gyula
vezetőedző

