SZEZONZÁRÓ ORSZÁGOS ÚSZÓVERSENY
2015. ÉVI VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny rendezője:

HULLÁM 91 ÚVE, Fejér megyei Úszó Szövetség, MUSZ
Vidékbizottsága

2. A verseny célja:
A feltételeknek eleget tevő MÚSZ egyesületek részére cikluszáró
versenyzési lehetőség biztosítása. Sikerélmény a résztvevők számára.
3. A verseny résztvevői:
Azok a MÚSZ tagegyesületi sportolók, akik rendelkeznek érvényes versenyzési engedéllyel (Kék
könyv – nyilvántartási számmal), érvényes sportorvosi engedéllyel.
Korcsoportok, kategóriák:
A
B
C
D
E
F
G

2001 és korábban születettek
2002
2003
2004
2005
2006
2007 és fiatalabbak

4. A verseny ideje:

2015. július 25. szombat 14.00 óra
2015. július 26. vasárnap 09.30 óra

5. A verseny helye:

Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda
50 m-es, 8 pályás, feszített víztükrű verseny medencéje

6. Az időmérés módja: Elektromos időmérő berendezés
7. A versenybíróság elnöke: későbbi kijelölés alapján
8. Nevezés: CSAK Előnevezéssel lehetséges a www.muszuszoranglista.hu oldalon 2015. július 15től július 22 szerda éjfélig.
A váltókat is be kell nevezni, a helyszínen csak a váltó összeállítást lehet módosítani.
Rajtlista a www.hullam91.hu honlapon lesz elérhető 2015. július 24-én 16.00 órától.
Helyszíni módosítás és nevezési lehetőség nincs.
9. Versenyszámok és azok sorrendje:
2015.07.26. délután 14 óra
ABCDEFG
1 50 m fiú gyors
ABCDEFG
2 50 m lány gyors
ABCDEFG
3 50 m fiú mell
ABCDEFG
4 50 m lány mell
ABCDEFG
5 100 m fiú hát
ABCDEFG
6 100 m lány hát
ABCD
7 200 m fiú gyors
ABCD
8 200 m lány gyors
ABCD
9 100 m fiú pillangó
ABCD
10 100 m lány pillangó
ABCD
11 4 x 50 m fiú vegyes váltó
12 4 x 100 m fiú vegyes váltó abszolút
13 4 x 50 m lány vegyes váltó ABCD
14 4 x 100 m lány vegyes váltó abszolút
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2015.07.27. délelőtt 9.30 óra
ABCDEFG
50 m fiú hát
ABCDEFG
50 m lány hát
ABCDEFG
50 m fiú pillangó
ABCDEFG
50 m lány pillangó
ABCDEFG
100 m fiú mell
ABCDEFG
100 m lány mell
ABCDEFG
100 m fiú gyors
ABCDEFG
100 m lány gyors
ABCD
200 m fiú vegyes
ABCD
200 m lány vegyes
4x50 m fiú gyors váltó ABCD
4x100m fiú gyors váltó abszolút
ABCD
4x50m lány gyors váltó
4x100m lány gyors váltó abszolút

A váltó versenyszámokban lehet bármilyen születésű – abszolút, illetve egyesületenként 1-1 fő „A”,
„B”, „C” és „D” korcsoportos versenyzőből (felmenő típusú) csapatot összeállítani (megjegyzés: a
magasabb korcsoportos helyett fiatalabb is indulhat!)
Az abszolút korosztályos váltók 4 x 100 m, a felmenő korosztályos váltók 4 x 50 m-en indulhatnak.
Az „E, F, G” korosztályos versenyzők kizárólag az 50 és 100 m-es versenyszámokban indulhatnak!
10. Nevezési díj: Egyéni és váltó versenyszámokban egységesen 1000.- Ft, melyet a verseny kezdete
előtt a versenyirodán számla ellenében kell befizetni.
11. Helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján, az utolsó futam a legerősebb.
12. Értékelés, díjazás: Egyéni versenyszámokban minden versenyző csak a saját korosztályában
indulhat! Az egyéni versenyszámokban a díjazás kategóriánként, a váltókban az abszolút kategória és
a felmenő rendszerű váltóknak megfelelően (tehát minden váltó versenyszámban „egy kategória”)
történik. Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
13. Költségek: A rendezés és a díjazás költségei a rendezőt, a részvételi költségek a csapatokat
terhelik.
14. Egyebek:
• Ruházat a MÚSZ és a FINA nemzetközi szabályozásnak megfelelően.
• A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk.
• A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA Versenyszabályai a
mérvadóak.
• Az uszodába való belépés a versenyzőknek és edzőknek térítésmentes, a kísérőknek 200.- Ft –
os belépővel lehetséges.
• A rendező csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.

Székesfehérvár 2015. július 6.
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