I. Aranyhomok Kupa úszóverseny
I. forduló: 2012. március 3.
II. forduló: 2012. május 5.
A verseny célja:

A verseny rendezője:
A verseny helye:
A verseny ideje:
A verseny résztvevői:

A versenybíróság elnöke:
Időmérés módja:
Nevezés:

Nevezési díj:
A verseny díjazása:

Költségek:
MUSZ engedélyszám:

Versenylehetőség a hazai egyesületek, szakosztályok versenyzői részére. Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása a 2012. évi országos bajnokságokra és nemzetközi versenyekre. „C” kategóriás verseny.
A BÁCSVÍZ – Kecskeméti Vízmű Sport Club és a Kecskeméti Sportiskola
Kecskemét város új fedett sportuszodája (cím: 6000 Kecskemét, Csabai Géza
krt. 5. térkép), 50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű medence, vízhőfok: 27°C.
I. forduló: 2012. március 3. 10 óra (szombat), bemelegítés 9 órától,
II. forduló: 2012. május 5. 10 óra (szombat), bemelegítés 9 órától,
A meghívott úszószakosztályok MÚSZ által szabályosan igazolt versenyzői, akik
érvényes versenyzői igazolvánnyal, versenyzési engedéllyel és szabályszerű
sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
Gáll Tibor
Colorado Time System elektromos időmérés
A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás
rendszeren keresztül (www.muszuszoranglista.hu).
Nevezési határidő: I. forduló: 2012. február 20 – 29.
Nevezési határidő: II. forduló: 2012. április 23. – május 2.
A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges!
Versenyen kívüli indulásra van lehetőség, ezt kérjük előzetesen jelezni!
800 Ft / fő / versenyszám; 800 Ft / váltó
Az egyes versenyszámokban megjelölt korosztályok I-II-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. Az eredményhirdetésre béka, delfin korosztályban évjáratonként kerül sor kivétel a 200m-es számok és a 400m gyors
A két forduló alapján a legtöbb egyéni pontot elérő női és férfi versenyző, valamint a legmagasabb pontot elérő férfi és női versenyző külön díjazásban
részesül.
A legeredményesebb csapat, egyesületenként és korosztályonként 2-2 versenyző / versenyszám eredményének figyelembe vételével, elnyeri az „Aranyhomok” kupát.
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a
részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik.
…/2012.

2012-03-03_Aranyhomok_kiiras_v10.docx

1/3

Egyéb:

Az első futamban a legjobb idővel rendelkezők indulnak.
A versenyen az egy rajtszabály érvényes.
A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA versenyszabályai a mérvadóak.
Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért
felelősséget nem vállalunk.
Az érkezéskor át kell venni a versenyzőknek és edzőiknek az ingyenes uszodai
belépőket.
A szülők és kísérők belépőjeggyel látogathatják a versenyt. Papucs használata
kötelező.
A versennyel kapcsolatban információ kérhető az info@kvsc.info és a

kolonics@kvsc.info címen.
Budavári István, vezető edző, tel: +36-70-3182-431
Kolonics Krisztián, szakosztályvezető, tel: +36-20-9576-101

Versenyszámok és azok sorrendje
Korosztályok:
„A”
„B”
„C”

2005 év és fiatalabb
2004 év
2003 év

„D”
„E”
„F”

2002 év
2001-2000 év
1999-1998 év

„G”
„H”

1997-1996 év
1995 év és idősebb

Versenyszámok: I. forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50m fiú hátúszás
50m lány hátúszás
50m fiú mellúszás
50m lány mellúszás
100m fiú gyorsúszás
100m lány gyorsúszás
4x50m fiú gyors váltó
4x50m lány gyorsváltó
200m fiú pillangóúszás
200m lány pillangóúszás
200m fiú hátúszás
200m lány hátúszás
200m fiú mellúszás
200m lány mellúszás
400m fiú gyorsúszás
400m lány gyorsúszás
4x100m fiú gyorsúszó váltó
4x100m lány gyorsúszó váltó
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A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D-E-F-G-H
A-B-C-D-E-F-G-H
AB; CD
AB; CD
E-F-G-H
E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
EF-GH
EF-GH

Versenyszámok: II. forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50m fiú gyors
50m lány gyors
50m fiú pillangó
50 m leány pillangó
4x50m fiú vegyes váltó
4x50m lány vegyes váltó
200m fiú vegyesúszás
200m lány vegyesúszás
100m fiú pillangó
100m lány pillangó
100m fiú hát
100m lány hát
100m fiú mellúszás
100m lány mellúszás
200m fiú gyorsúszás
200m lány gyorsúszás
4x100m fiú vegyes váltó
4x100m lány vegyes váltó

A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
AB; CD
AB; CD
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
C-D-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
CD-E-F-G-H
EF-GH
EF-GH

Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!
Kecskemét, 2012. január 28.
Szigeti Tibor
elnök
BÁCSVÍZ-KVSC
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