V. Cikluszáró felmérő úszóverseny versenykiírása
2008.12.20-21.Budapest
Általános rendelkezések:
1.

A verseny rendezője: BVSC 1911 Úszószakosztály

2.

A verseny elnöke: Ludmány László nemzetközi versenybíró

3.

A verseny célja: Rangos hazai versenyzési lehetőség biztosítása, év végi szintfelmérés az utánpótlás számára

4.

A verseny helye: BVSC Uszoda (Budapest,1142,Szőnyi u.2.) 50 méteres, 8 pályás, feszített víztükrű,
elektromos időméréssel rendelkező versenymedencéje: Vízhőfok:26,7 C

5.

Résztvevők: A meghívott hazai úszócsapatok versenyzői. A versenyzőknek rendelkezniük kell a MÚSZ
versenyzői licencével, valamint a szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával!

6.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. Az utolsó futam a legerősebb. A
versenyen elektromos (Tronik) időmérő berendezés működik és az egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra!
A du. döntőkbe a vszámok abszolút I-VIII. helyezettje kerül be. A 400 m vegyes (13.,27.vsz.) ill. az 1500 m gyors
(14.,28.vsz.) vszámokban kizárólag időfutamokat rendezünk, melyekben a legjobb nyolc nevezési idővel
rendelkezők úsznak a du. döntőkben!

7.

Díjazás:A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III.helyezettek éremdíjazásban, a IV-VI.helyezettek
oklevél díjazásban részesülnek.(Az F kat. helyezéseit a de. előfutamok után nem hirdetjük, kizárólag a du.
döntők abszolút helyezéseinél értékeljük ezt a kategóriát!) A du. döntőkben elért abszolút I-III. helyezettek külön
érem díjazásban részesülnek! A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként a LEN
ponttáblázat alapján kupát kapnak. Az 1500 m-es gyorsúszásban abszolút I-III.helyezett leány, fiú
versenyzők HERVIS utalványt kapnak, melynek értéke:25.000-15.000-10.000 Ft.

8.

Nevezés:Előnevezéssel 2008.12.12.17.00-ig a fenti címen postán ill. e-mailben bvsc.swimm@mail.datanet.hu
vagy faxon 06-1-273-0886-os számon.(Sikeres e-mail nevezés esetén visszaigazolást küldünk!)A nevezés
tartalmazza a nevezési idők mellett a szakosztály nevét, címét, a felelős edző nevét, telefon, fax elérhetőséget
is. Betegség ill. egyéb ok miatti változtatásra 2008.12.15.17.00-ig van lehetőség! Helyszíni nevezésre nincs
lehetőség! Minden versenyző kizárólag a saját korosztályában nevezhető!

9.

Költségek:Nevezési díj: versenyszámonként 700 Ft/fő.Jegyzőkönyv:1500 Ft/nap. Szintidő túllépés:1200
Ft/fő.(13-14.ill. 27-28.vsz.) Beléptetés: versenyzőknek, edzőknek ingyenes; szülők, kísérők, nézők számára
belépőjeggyel: 400 Ft/nap/fő.

10. Versenybíróság: A BTÚSZ és a H.-B.m-i ÚSZ versenybírói működnek közre
11. MÚSZ engedély: A versenyt a MÚSZ engedélyezte az

/2008. számon.

12. Egyéb: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai ill. szabályozás hiányában a FINA előírásai az
irányadók. A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés,
étkezés, szállás, biztosítás, stb.) a meghívott szakosztályokat terhelik.
13. Korosztályok:

A kat.
B kat.
C kat.
D kat.
E kat.
F kat.

béka:
delfin:
cápa:
gyermek:
serdülő:
ifi-felnőtt:

00-2001
98-99
96-97
96-97
94-95
93<

leány-fiú
leány-fiú
fiú
leány
94-95 fiú
leány fiú
leány
91< fiú

A versenyszámok sorrendje:
2008.12.20.szombat
1.
2.

bemelegítés:8.00-tól ill. 16.00-tól
időfutamok :9.00-tól
döntők:
17.00-tól
50 m leány hát A-B-D-E-F kat.
50 m fiú hát A-B-C-D-E-F kat.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

200 m leány gyors D-E-F kat.
200 m fiú gyors C-D-E-F kat.
100 m leány mell B-D-E-F kat.
100 m fiú mell B-C-D-E-F kat.
50 m leány gyors A-B-D-E-F kat.
50 m fiú gyors A-B-C-D-E-F kat.
200 m leány hát D-E-F kat.
200 m fiú hát C-D-E-F kat.
100 m leány pillangó B-D-E-F kat.
100 m fiú pillangó B-C-D kat.
400 m leány vegyes D-E-F kat.(szintidő:5:45.00)
1500 m fiú gyors C-D-E-F kat.(szintidő:19:30.00!)

2008.12.21.vasárnap
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

bemelegítés:8.00-tól ill. 16.00-tól
időfutamok: 9.00-tól
döntők:
17.00-tól
50 m leány mell A-B-D-E-F kat.
50 m fiú mell A-B-C-D-E-F kat.
200 m leány pillangó D-E-F kat.
200 m fiú pillangó C-D-E-F kat
100m leány hát B-D-E-F kat.
100m fiú hát B-C-D-E-F kat.
50 m leány pillangó A-B-D-E-F kat.
50 m fiú pillangó A-B-C-D-E-F kat.
200 m leány mell D-E-F kat.
200 m fiú mell C-D-E-F kat.
100 m leány gyors A-B-D-E-F kat.
100 m fiú gyors A-B-C-D-E-F kat.
400 m fiú vegyes C-D-E-F kat. (szintidő:5:45.00!)
1500 m leány gyors D-E-F kat. (szintidő: 20:00.00!)

Kelt, Budapesten, 2008.01.16-án

Szentpáli Gábor
BVSC ügyvezető elnök

ifj.Szabó László
BVSC úszószakosztály-igazgató

