Komárom-Esztergom megyei
Körverseny – 2 forduló
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Verseny célja
versenyzési
lehetőség
biztosítása
utánpótlás korú versenyzők számára

az
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Verseny helyszíne
Tatabányai, Cseri úti Sportuszoda (Gyémánt
Fürdő) 2800. Tatabánya, Cseri út. 33. 50 mes, 8 pályás, feszített víztükrű medence,
vízhőfok 26,5 oC, elektromos időmérés

Nevezés
a www.muszuszoranglista.hu oldalon 2018.
április 12, 24 óráig. Helyszíni nevezés nem
lehetséges.
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Versenyszabályok
A versenyen a MÚSZ előírásait és az
egyrajtos
indítást
alkalmazzuk.
A
versenyszámokban időfutamos beosztást
alkalmazunk, ahol az utolsó futam a
legerősebb. A fiúk és a lányok külön
versenyeznek.

Verseny rendezője
Tatabányai Vízmű SE
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Verseny főszervezői
Sirkó András és Kocsis Márta
Telefonszám: +3630 287 11 92,
e-mail: hullam91@gmail.com

13)

Verseny résztvevői
csak azok a Komárom-Esztergom megyei
csapatokban igazolt versenyzők állhatnak
rajthoz,
akik
rendelkeznek
érvényes
sportorvosi engedéllyel, és a MÚSZ
versenyzési
engedélyével
(nyilvántartási
szám)
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Nevezési díj
Nincs

Verseny időpontja
2018.április 15, vasárnap. Verseny kezdete:
9.00 óra, bemelegítés 8.00 – 8.50
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Költségek
A verseny rendezési és díjazási költségeit a
szervezők állják, az egyéb költségek a
résztvevő egyesületeket terhelik. (utazás,
szállás, étkezés, stb…)

Helyezések eldöntése
az
egyes
versenyszámokban,
időfutamokban elért eredmények alapján.

az

Díjazás
A , B korosztályokban a négy forduló alapján
az 1, 2, 3, helyezett fiú és lány versenyző
Kupát kap, a C, D, E, F, G, évjáratokban az
első három helyezett érem díjazásban
részesül, a 4, 5, 6, helyezettek oklevelet
kapnak.

Egyéb
A szülőknek és a kísérőknek kísérőjegy
váltása kötelező! A sportolók és csapatonként
három edző belépése díjtalan!
A belépő összege kísérőknek 200,-Ft, mely a
belépéskor a pénztárban fizetendő.
A versenyről készülő jegyzőkönyv letölthető
lesz a www.hullam91.hu oldalról.
Az értékmegőrzőn kívül elhelyezett (hagyott)
tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Korcsoportok
A – 2005 és idősebbek
B – 2006
C – 2007
D – 2008
E – 2009
F – 2010 és fiatalabbak

Versenyszámok és azok sorrendje

1-2

200 m vegyes

fiú / lány

A/B/C/D/E

3-4

100 m hát

fiú / lány

E

5-6

200 m mell

fiú / lány

A/B/C/D/E

7-8

100 m gyors

fiú / lány

F

9-10

100 m pillangó

fiú / lány

A/B/C/D/E

11-12

50 m pillangó

fiú / lány

F

Tatbánya, 2018. március 29
Mindenkinek jó felkészülést és eredményes
versenyzést kívánunk!
RENDEZŐK

