Dr. Csik Ferenc Emlékverseny – Sopron Kupa
A verseny célja
Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny rendezése,
ami az eddigi emlékversenyek folytatásaként méltó emléket állít a kiváló
gyorsúszónak, egyben versenyzési lehetőség biztosítása.
A verseny helyszíne
Lővér Fürdő – Dr. Csik Ferenc uszoda. 9400 Sopron Lővér krt. 82.
33 1/3 méteres, 8 pályás medence, elektromos időmérő berendezéssel.
Vízhőfok: 27,3ᵒC
A verseny időpontja
2016. november 19 – 20.
A verseny rendezői
Sopron MJV Sportfelügyeleti Csoportja
Széchy Tamás Sportiskola Sopron
A verseny fő támogatói
Sopron Vízmű Zrt.
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
A verseny résztvevői
Azok az egyesületek által benevezett versenyzők, akik rendelkeznek
érvényes sportorvosi engedéllyel.
A sportorvosi igazolások ellenőrzése és a részvételi költségek befizetése
2016. november 19-én 11.00 – 12.00 óra között történik a helyszínen.
Korcsoportok (Fiúk – Lányok)
A 2000 és idősebbek
B 2001 – 2002
C 2003 – 2004
D 2005

E 2006
F 2007
G 2008
H 2009 és fiatalabbak

A helyezések eldöntése
A versenybíróság a benevezett versenyzőket a nevezési időeredmény alapján
(korcsoporttól függetlenül), a versenyszabályoknak megfelelően
időfutamokba osztja. A végső helyezéseket az időfutamokban elért
eredmények alapján, korcsoportonként állapítja meg. A versenyszámok
utolsó futamaiban a legjobb nevezési idővel rendelkező versenyzők
indulhatnak.

Program
2016. november 19. (Szombat)
11.00 – 12.00
12.10 – 12.30
12.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

33 1/3 m leány gyorsúszás
33 1/3 m fiú gyorsúszás
100 m leány hátúszás
100 m fiú hátúszás
33 1/3 m leány hátúszás
33 1/3 m fiú hátúszás

Bemelegítés
A verseny ünnepélyes megnyitója
Időfutamok
A, B, C, D, E, F, G, H
A, B, C, D, E, F, G, H
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
F, G, H,
F, G, H

EREDMÉNYHÍRDETÉS (1 – 6 számok)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

100 m leány mellúszás
100 m fiú mellúszás
33 1/3 m leány mellúszás
33 1/3 m fiú mellúszás
133 1/3 m leány vegyesúszás
133 1/3 m fiú vegyesúszás

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
F, G, H
F, G, H
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

EREDMÉNYHIRDETÉS (7 – 12 számok)
13. SOPRON – CHALLENGE
Az idei versenyen tizenegyedik alkalommal rendezzük meg ezt a korábbi
években, mindig nagy sikert aratott versenyszámot, amelyikbe korosztályi
megkötés nélkül legjobb időt elért 8 leány-, ill. 8 fiúversenyző kerül be az
első és második versenyszám alapján.
Az első rajtnál 8-an indulnak. A táv 33 1/3 m (1hossz). A leggyengébb időt
elért úszó kiesik, majd kb. 3 perc pihenő után 7-en állnak rajthoz, az előző
futamban elért időeredményeik alapján. A leggyorsabb a 4-es pályán, a
második az 5-ösön, a harmadik a 3-ason, és így tovább. Egy versenyző
megint kiesik. Ez így megy, amig meg nem lesz a győztes.
Az első három helyezett díjazásban részesül, a győztes elnyeri a SOPRONCHALLENGE kupát.
A lányok első futama után a fiúk első futama következik, majd a lányok
második futama és így tovább.
Reméljük, mindenki tetszését elnyeri majd ez az embert próbáló küzdelem
és hagyományt tudunk vele teremteni.

PROGRAM
2016. november 20. (Vasárnap)
9.00 – 09.50
10.00 14.
15.
16.
17.
18.
19.

33 1/3 m leány pillangóúszás
33 1/3 m fiú pillangóúszás
4 x 33 1/3 m MIX gyorsváltó
4 x 33 1/3 m leány gyorsváltó
4 x 33 1/3 m fiú gyorsváltó
4 x 33 1/3 m MIX vegyesváltó

Bemelegítés
Időfutamok
A, B, C, D, E, F, G, H
A, B, C, D, E, F, G, H
A-B1-B2-C
D-E-F-G
D-E-F-G
A-B1-B2-C

EREDMÉNYHIRDETÉS (14 -19 szám)
20.
21.

100 m leány gyorsúszás
100 m fiú gyorsúszás

A, B, C, D, E, F, G, H
A, B, C, D, E, F, G, H

EREDMÉNYHIRDETÉS (20 -21 szám)
A MIX váltóban 2 fiú- és 2 lányversenyzőnek kell szerepelnie a
korosztályoknak megfelelően. A B jelű korcsoportban egy 2001-es és egy
2002-es születésű úszó indulhat. Az évjáratos sorrend nem kötelező. A
megjelölt korosztályoknál fiatalabb versenyző indulhat, de ezt kérjük a
nevezés során feltüntetni.
Díjazás
A versenyszámok I. – III. helyezettje a kiírás szerinti korcsoportokban
éremdíjazásban részesül.
A 100 m férfi gyorsúszásban a győztes versenyző, ha időeredménye jobb az
eddigi emlékversenyeken elért legjobb időeredménynél – 0:49,40. Takács
Krisztián (Dunaferr SE) – akkor a Polgármesteri Hivatal különdíját is elnyeri.
A 100 m férfi gyorsúszás első három helyezettjét a verseny rendezői
pénzjutalomban részesítik.
1. helyezett: 30.000,- Ft
2. helyezett: 20.000,- Ft
3. helyezett: 10.000,- Ft
A Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. által felajánlott serleget az a soproni lányilletve fiúversenyző kapja, aki a 100 m gyorsúszásban a legjobb eredményt
éri el.

Pontverseny
Valamennyi versenyszám 1-8. helyezettje 10-7-6-5-4-3-2-1 pontozás
szerint pontot szerez egyesületének. A pontversenyben győztes egyesület
elnyeri a Sopron Kupát.
Az egyéni pontverseny alapján (lásd fent) a legeredményesebb soproni lányés fiúversenyző a Soproni Vízmű Zrt. különdíját kapja.
Pontegyenlőség esetén a több első helyezés, ennek azonossága esetén a több
második, stb., illetve további egyezőség esetén a 100 m gyorsúszásban elért
jobb időeredmény dönt.
Költségek
A rendezés és díjazás költségei a rendezőket terheli.
A felmerülő egyéb költség az egyesületeket és a versenyzőket terheli.
Nevezés
Előnevezés az on-line rendszeren (http://www.muszuszoranglista.hu)
2016. november 14. 24.00 óráig
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Minden versenyző csak a saját korosztályában indulhat, és ott kerül
értékelésre!
A versennyel kapcsolatban felvilágosítást az alábbi telefonszámon lehet
kérni:
Kókai Zsolt szakosztályvezető (+36) 30 300 3297
Részvételi költség
4.000,- Ft/versenyző, amit a helyszínen, készpénzben a versenykezdete elött,
a bemelegítés végéig, 2016. november 19-én (Szombaton) 12.00 óráig kell
befizetni – számla ellenében – a versenyirodánál.
A váltók után nem kell nevezési díjat fizetni.
Egyéb
A MÚSZ-ÚASZ szabálykönyv versenyszabályainak előírásai, hiányában a
FINA előírásai az irányadók. A versenyen az „egy rajt” szabályt
alkalmazzuk!
Óvás
A helyszínen a versenybíróság elnökéhez kell írásban benyújtani -5.000,- Ft
ellenében -, amiről a versenybíróság döntést hoz. A döntést az érdekelt
feleknek tudomásul kell venni. További fellebbezésnek helye nincs.
A verseny résztvevői felszerelésük és értéktárgyaik megőrzéséről maguk
gondoskodnak, azok elvesztéséért és az abból adódó károkért a
rendezők felelősséget nem vállalnak.
MÚSZ eng.szám:………/2016.
Sopron, 2016. október 08.

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

