400-as felmérő nyílt úszóverseny, Hajdúszoboszló
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A verseny elnöke:
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A verseny helye:
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A verseny időpontja:
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Résztvevők:
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Versenyszámok:
1. 400 m. női gyorsúszás:
2. 400 m. férfi gyorsúszás:
3. 400 m. női vegyes úszás:
4. 400 m. férfi vegyesúszás:
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7. Helyezések eldöntése:
8. Díjazás:
9. Nevezés:

10. Nevezési díj:
11. Egyebek:

Hajdúszoboszlói Árpád S.E. www.arpadse.eoldal.hu
Ludmány László nemzetközi versenybíró
Versenyzési lehetőség és szintidők úszásának biztosítása az
országos bajnokságokra.
Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás, 27 C’ fokos
feszített víztükrű versenymedencéje.
uszi 2010_500_951_20110509135_569.JPG
2018 március 23. (péntek) 15 óra
melegítés: 14-14,50-ig
Az úszószakosztályokban készülő versenyzők, akik
rendelkeznek érvényes versenyzői kártyával, versenyzési és
sportorvosi engedéllyel, valamint az 1985 01. 01. után
születettek szakmai minimum vizsgával
2009, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 és korábban születettek
2009, 08, 07. 06, 05, 04, 03, 02
„ 2009, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02
„ 2009, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02
„ -

- az időfutamokban elért időeredmények alapján történik
- a legjobbak az utolsó futamban indulnak
- az egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra
- a kiírásban megjelölt évjáratok I-III. helyezettjei érem
díjazásban részesülnek
- az on-line rendszeren http://www.muszuszoranglista.hu/
- 2018 március 10-20-án éjfélig.
-a nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők,
vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés nincs!
- a verseny rajtlistája március 21-től a www.arpadse.eoldal.hu
weboldalon megtekinthető
- a 2010 és fiatalabb születésűek nevezését nem tudjuk elfogadni!
- 800 Ft. rajtonként
- a verseny kezdete előtt a titkárságon kérjük leadni a kék
könyveket ellenőrzésre!
-a versenyen elektromos időmérő berendezés működik
- a versenyen a MÚSZ. és a FINA. versenyszabályai mérvadóak
- a versenyzők felszereléseik és értéktárgyaik megőrzéséről
maguk gondoskodnak, azok elvesztéséért a rendezőség
felelősséget nem vállal
- az uszodában papucs használata kötelező!

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség engedélyezte a .…../2018 számon.
Hajdúszoboszló, 2018. január 16.
Ludmány Lászlóné
S.E. elnök

