A verseny rendezője: GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft.
A versenybíróság elnöke: Ádándi Kiss Gyula
A verseny célja: Versenyzési lehetőség a hazai és külföldi egyesületek, szakosztályok versenyzői
részére. Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása a 2017. évi országos bajnokságokra és
nemzetközi versenyekre.
A verseny helye: GYULAI VÁRFÜRDŐ 50 m es, 8 pályás feszített víztükrű verseny medence,
vízhőfok: 27°C (belépés a Part utca felől a Fahídnál)
A verseny ideje: 2016. OKTÓBER 22. 9:30 óra (szombat), Bemelegítés 8:30-9:20-ig,
Időmérés módja: elektromos időmérő
Nevezés: A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszásrendszeren
keresztül (www.muszuszoranglista.hu).
Külföldi egyesületek az alábbi e-mail címen nevezhetnek: feheredit19@gmail.com
A MÚSZ által leigazolt versenyzők, akik érvényes sportorvosi és versenyzési engedéllyel
rendelkeznek.
A váltószámban csak egy csapat indítható (2-2 fő) felmenő rendszerben!
Nevezési időtartam: 2016. OKTÓBER 12 – 19. A nevezések csak a megadott időintervallum alatt
törölhetők vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges!
Nevezési díj: 800 Ft / fő / rajt, 800 Ft / váltó
Helyezések eldöntése: A helyezéseket az időfutamokban elért időeredmények
versenykiírásban szereplő korosztályok alapján állapítjuk meg.
Az utolsó futam a legerősebb. A versenyen egy rajt szabály kerül alkalmazásra.
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A verseny díjazása: Az egyes versenyszámokban megjelölt korosztályok I-II-III. helyezettjei
éremdíjazásban, a 2005 és fiatalabb versenyzőknél a IV.-V.-VI. helyezettek oklevélben részesülnek.

A legeredményesebb csapat: A csapatverseny pontozása a versenyszámok 1-6. helyezettei alapján
történik /7-5-4-3-2-1/. A verseny során a legtöbb pontot elért csapat elnyeri a „VÁRFÜRDŐ
KUPA” vándorserleget, melyet egy évig őrizhet.
Ruházat: A versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített úszónadrágokat,
úszódresszeket használhatják.
Költségek: A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a részvételi
költségeket a csapatok maguk fedezik.
Egyebek: 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 uszodába a versenyzők és edzőik ingyenesen, szülők és kísérők 500,- Ft-os belépőjeggyel
látogathatják a versenyt. Az uszodában a papucs használata kötelező!
A versennyel kapcsolatos információ kérhető: Fehér Edit 70/326 0668,
Tóth András 20/436 8512
MUSZ engedélyszám: 2134/2016
Versenyszámok és azok sorrendje:
1. 50m fiú mell 2010- és fiatalabb, 09,08.
2. 50m leány mell 2010- és fiatalabb, 09,08.
3. 200m fiú gyors 2005-és fiatalabb, 04,03,02-id.
4. 200m leány gyors 2005-és fiatalabb, 04,03,02-id.
5. 200m fiú hát 2007- és fiatalabb, 06,05,04,03,02-id.
6. 200m leány hát 2007- és fiatalabb, 06,05,04,03,02-id.
7. 100m fiú gyors 2008-és fiatalabb, 07,06, 05, 04, 03,02-id.
8. 100m leány gyors 2008-és fiatalabb, 07,06, 05, 04, 03,02-id.
9. 100m fiú mell 2006-és fiatalabb, 05, 04, 03, 02-id.
10. 100m leány mell 2006-és fiatalabb, 05, 04, 03, 02-id.
11. 100m fiú pillangó 2005- és fiatalabb, 04, 03, 02-id
12. 100m leány pillangó 2005- és fiatalabb, 04, 03, 02-id
13. 200m fiú vegyes 2007- és fiatalabb, 06,05,04,03,02-id.
14. 200m leány vegyes 2007- és fiatalabb, 06,05,04,03,02-id.
15. 200m fiú mell 2008-és fiatalabb, 07,06, 05, 04, 03, 02-id.
16. 200m leány mell 2008-és fiatalabb, 07,06, 05, 04, 03,02-id.
17. 100m fiú hát 2007-és fiatalabb, 06, 05, 04, 03, 02-id.
18. 100m leány hát 2007-és fiatalabb, 06, 05, 04, 03-02-id.
19. 200m fiú pillangó 2005- és fiatalabb, 04, 03, 02-id
20, 200m leány pillangó 2005- és fiatalabb, 04, 03, 02-id
21. 4x100m mix vegyes váltó 07,06,05,04.
Gyula, 2016. szeptember 15.
Boros László Attila
ügyvezető igazgató
GYULA VÁRFÜRDŐ Kft.

