2014. évi Tájékozódási Búvárúszó Felnőtt és Junior Országos Bajnokság

Versenykiírás
1. A verseny célja:
A tájékozódási búvárúszás 2014. évi Felnőtt és Junior korosztály Országos Bajnokainak és
helyezettjeinek megállapítása, valamint a minőségi színvonal felmérése, a sportág népszerűsítése.
2. Rendező:
Magyar Búvár Szakszövetség
Csepel SE, Dunaferr UBSE, Amphora BK ,Szolnok BK és a Újbuda BHG BK szakmai segítségével
3. Ideje:
2014. július 23-27.
4. Helye :
Gyékényes Búvárbázis, Kavicsbánya-tó
5. Napi programok:
1.számú melléklet szerint
6. Nevezési cím:
MBSZ - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Az előnevezést, - nevezési íven - ajánlott levélben, faxon (06-1/270-0117), vagy e-mail-en
(buvar@buvar.hu) kérjük megküldeni.
A nevezési íven külön-külön kell feltüntetni a nemeket, illetve a korcsoportok névsorait. A nevezési ívet
géppel vagy kézzel jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.
7. Nevezési határidő
Az előnevezések beérkezési határideje: 2014. július 18-ig (péntek) beérkezően.
8. Nevezési díj:
Versenyzőnként: 3000,-ft / versenyző
A nevezési díjat az előnevezések beérkezési határidejéig benevezett versenyzők után kell a verseny
helyszínén az MBSZ részére befizetni.
9. Nevezési és részvételi feltételek:
A nevezés a nevezési íven történik, amely tartalmazza a benevezettek névsorát.
A nevezéseket a nevezési íven az indulási sorrend feltüntetésével kérjük megküldeni.
A nevezési kartonokat a versenyirodán kérjük leadni a csapatvezetői megbeszélés előtt 3 órával.
Junior sportoló az, aki 1993. január 01, és 2000. december 31 között született

Felnőtt sportoló az, aki 1991-ben, vagy azelőtt született.
A résztvevők a klubok által megadott indulási sorrendben indulnak. A felnőttek és ifjúságiak ugyanazt a
pályát teljesítik, együtt indulnak.
Csak azon klubok versenyzői vehetnek részt akik:
- a 2014. évi MBSZ tagsági díjukat befizették
- igazolást adnak arról, hogy nincs köztartozásuk (3 hónapnál nem régebbi APEH
igazolás)
Részt vehet a búvárklubhoz leigazolt sportoló:
- aki az MBSZ nyilvántartásában szerepel, és 2014. évi versenyengedéllyel
rendelkezik
- akit a klubja benevezett.
A MONK és Csoportos tevékenység versenyszámokban minden klub több csapatot indíthat. A csapat
tagjainak nevét a helyszínen, a rajt előtti napon kell írásban megadni. (egy versenyző csak egyszer
állhat rajthoz egy versenyszámban)
A csoportos tevékenység versenyszámban a férfiak között indulhat női versenyző is. ( ez a versenyző
azonban nem indulhat a klub női csapatában ) A felnőtt csapatnak junior versenyző is lehet tagja, ha
nem szerepel az adott klub junior csapatában.
A Csoportos tevékenységnél egy csapatnak minimum 3 főből kell állnia, csak abban az esetben
indítható a csapat.
A csoportos tevékenység versenyszámban, a férfi csapatban 4 fő indulása esetén maximum 2 női tagja
lehet, ha a csapat 3 fős, akkor 1 női tagja lehet.
Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken, a bajnokságon. Erről nyilatkozatot ad
le az okmányok bemutatásakor.
A csapat vezetője a rajttól való távolmaradást minden esetben köteles a versenyszám indítása előtt 30
perccel írásban bejelenteni a versenyirodán.
Az a versenyző, aki a rajtlista egyeztetése után, valamely versenyszámban indokolatlanul nem indul, a
bajnokság további versenyszámaiban sem indítható!
Valamennyi klubnak, a versenyzőik kisérésére, csónakot kell biztosítaniuk.
10. Anyagi feltételek:
A rendezés költségeit a Magyar Búvár Szakszövetség fedezi.
Kompresszor üzemeltetése nem biztosított. Minden csapatnak saját magának kell a töltést megoldania.
Áram díjat sajnos csak a későbbiekben tudunk mondani!
A résztvevők valamennyi költségét a klubok viselik.
A verseny színhelyén való tartózkodásért használati díjat kell fizetni, melynek összegét a 2. számú
melléklet tartalmazza.
11. Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a merülési és műszaki szabályzatban előírt állapotú felszereléssel lehet részt
venni. A felszerelések állapotáért a csapatok vezetői a felelősek.

12. Versenyszámok:
Felnőtt férfi, nő, Junior fiú és lány korcsoportban:
1., MONK
2., Csoportos tevékenység
3., Csillag gyakorlat
4., Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontokkal
5., Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontok nélkül
6., Paralel gyakorlat
7., Gyermektájolás
ÚJDONSÁG:
A tájékozódási búvárúszó sport utánpótlás érdekében a nemzetközi gyakorlatot követve 10-11 éves
(gyerek) és 12-13 éves (serdülő) versenyzők részére hirdetünk rövidpályás 5bójás versenyszámot.
A verseny a felnőtt versenyszám szabályai szerint kerül lebonyolításra, kb 200-250 m távon.
Gyerek versenyzők felszerelése: kis uszony+légző cső+bója
Serdülő versenyzők felszerelése: delfin uszony+légző cső+bója
Tájolót a Magyar Búvár Szakszövetség biztosít a versenyzők részére (összesen 5 db készült)
Edzés lehetőség szerda egész nap, versenynapokon a versenyszámok közötti időben
13. Értékelés:
Az egyes versenyszámokban a pontosság és a gyorsaság együttes pontszáma határozza meg a
helyezés sorrendjét.
Egyéni értékelés korosztályoknak megfelelően külön történik.
A klubok között sorrendet az azonos klubhoz tartozó felnőtt férfi, nő, junior fiú és lány versenyzők által
elért pontszámok összege határozza meg.
14. Díjazás:
Az egyéni I-III helyezett érem díjazásban részesül.
Amelyik versenyszámban a legjobb eredményt elért versenyző nem teljesíti a pályát vagy nincs három
értékelhető eredmény, a bajnoki cím nem kerül kiadásra!
Az a versenyszám, amelyikben nincs minimum 4 induló, nem kerül megrendezésre.
15. Általános versenyfeltételek:
Az Országos Bajnokság jelen versenykiírás, MBSZ és a CMAS Tájékozódási Búvárúszó
Versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre.
Az edzésen és versenyen a kiírásban valamint a versenyszabályzatban előírt felszerelések használata
kötelező!
A MONK gyakorlat versenyszámban az azonos klubhoz tartozó (nők, férfiak, leányok, fiúk) csapatok
egymás után rajtolnak.
Minden csapat a következő okmányokat köteles a versenybíróságnak bemutatni:
Versenyzőként:
- 2014. évi versenyzői engedély
- sportegyesületi tagsági könyv

-

érvényes sportorvosi igazolás
önkéntességi nyilatkozat

Klubonként:
-

igazolás a klub 2014. évi tagsági díj befizetéséről
igazolás, hogy a klubnak nincs köztartozása (3 hónapnál nem régebbi APEH igazolás)
írásban megnevezni a csapat vezetőjét, edzőjét, létszámát korosztályonként,
nemenként.

A nyitó és záróünnepségen, eredményhirdetésnél a csapatok egységes öltözetben jelenjenek meg.
Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után fél órával nyújtható be.
Az óvás díja: 5,000,- ft. Az óvási díj, jogosság esetén visszafizetésre kerül.
16. Táborozás rendje
Az Országos Bajnokság időtartama alatt a bázis területén 22.00-06.00 óra között tilos, hangosan
működtetni hangkibocsátó eszközöket. Tilos az éneklés, kiabálás, rendzavarás és minden egyéb
hangos zajkeltés.
A tilalmat megszegő klub, (tagjai, tagjainak ismerősei, barátai) a terület elhagyására kötelezhetőek,
valamint a renitens versenyző(k) a további versenyből kizárásra kerül(nek)!
17. Egyéb:
Kutyát a bázis területére, csak saját felelősségre lehet behozni!
Előre nem látható akadály esetén az MBSZ fenntartja magának a változtatás jogát.
A változtatásról az érintetteket időben értesíti.
Mellékletek:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

Országos Bajnokság programja
Táborozási árak (tájékoztató)
Nevezési lap (xls file)
Gyermek tájolós szabályzat (munkaközi) (pdf file)

2014. június 23.

Miklós Adrienn
főtitkár

Balázs Péter
alelnök

1. számú melléklet

2014. évi Országos Bajnokság programja

július 23. (szerda)

12.00-19.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00

Edzés
Csapatvezetői értekezlet
Versenybírói értekezlet
Megnyitó

július 24. (csütörtök)

10.00- Verseny

MONK
5 bója

július 25. (péntek)

10.00-

Csillag
(junior fiú, férfi,junior leány, női)
Rövidpályás 5bója (gyermek, serdülő)

július 26. (szombat)

09.00-

3 bója
(junior leány, női,junior fiú, férfi)
Paralel
(junior leány, fiú, női, férfi)
Csapatvezetői értekezlet
Eredményhirdetés

18.0021.00július 27. (vasárnap)

09.0014.00-

(junior leány, fiú,női, férfi)
(junior leány, női,junior fiú, férfi)

Csoportos
(junior leány, női,junior fiú, férfi)
Szenior
(női, férfi)
Eredményhirdetés és a verseny zárása

2. számú melléklet

ÁRAK
FAHÁZAK: 2600,- Ft/fő/éj
Az ár tartalmazza a 300,- forintos idegenforgalmi adót.
18 év alatt nincs idegenforgalmi adó.
SÁTOR: 1500,- Ft/fő/éj
Az ár tartalmazza a 300,- forintos idegenforgalmi adót.
18 év alatt nincs idegenforgalmi adó.
MERÜLÉSI DÍJ (szállás nélkül): 1300,- Ft/fő/nap
6 év alatti gyerekeknek ingyenes a szállás.

