1. Magyar Cukor Manufaktúra-Diamant
XXXIIV. Adorján József Emlékverseny
1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása, valamint megemlékezés hagyományos verseny
keretében Adorján Józsefről a Somogy megyei úszósport kimagasló vezető
személyiségéről, számos nemzetközi és hazai klasszis felfedezőjéről, nevelő edzőjéről.
2. A verseny , helye és ideje:
Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő, 50 méteres, sátorral fedett vízforgatós,
8 pályás, elektromos időmérővel felszerelt medence.
Vízhőfok: 27 C.
2016. október 29. Szombat, 9:30 óra
3. Rendező:
Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE (7400, Kaposvár, Vak Bottyán u. 85.)
4. Versenybíróság
A versenybíróság későbbi kijelölés alapján
5. Résztvevők:
A MÚSZ által leigazolt, érvényes versenyzői engedéllyel, sportorvosi engedéllyel,
valamint az 1985. január 01. után születettek, csak az adott úszásnem sikeres szakmai
minimumvizsgája birtokában vehetnek részt.
6. Nevezés:
Előnevezés az online rendszeren ( www.muszuszoranglista.hu) keresztül történik.
Előnevezés határideje: 2016.október 26.
Nevezésre a helyszínen nincs lehetőség.
Nevezési díj: 800 Ft/rajtonként
7. Helyezések eldöntése:
Időfutamok alapján. Az első futam a legerősebb.
8. Értékelés:
Az egyéni és váltó versenyszámok első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
Az e-f kategória 4-6. helyezett versenyzői oklevél díjazásban részesülnek.
9. Óvás
Az eredmény nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be. Az óvás díja 10.000 ft,
mely jogosság esetén visszafizetésre kerül.
10. Költségek
A rendezés és díjazás költségei a rendezőt, a részvétel költségei a résztvevő csapatokat
terheli.
11. Egyéb
A versenyen az egy rajt szabály az érvényes.
Minden egyéb kérdésben a MÚSZ szabályai az irányadóak.
Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja.

12. Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8:30: Melegítés
9:20: Emléktábla koszorúzás
9:30: megnyitó
9:35: Verseny

100 m férfi gyors
100 m női gyors
200 m férfi pillangó
200 m női pillangó
100 m férfi mell
100 m női mell
200 m férfi hát
200 m női hát
400 m férfi vegyes
400 m női vegyes

a-b-c-d-e-f korcsoport
a-b-c-d-e-f korcsoport
a-b-c-d korcsoport
a-b-c-d korcsoport
a-b-c-d-e-f korcsoport
a-b-c-d-e-f korcsoport
a-b-c-d-e korcsoport
a-b-c-d-e korcsoport
a-b-c korcsoport
a-b-c korcsopot

3.,4. versenyszám b korcsoport Ketskés K. Endre emlékszám
Korcsoportok:

a:
b:
c:
d:
e:
f:

2000 és korábban születettek
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007
2008

versenyt a Magyar Úszó Szövetség

számon engedélyezte.

Kaposvár, 2016. szeptember 12.

Kovács László
Az 1.MCM-Diamant Adorján SE elnöke

