Gesztenye Kupa
Versenykiírás

A verseny célja:

Színvonalas rövidpályás versenyzési lehetőség biztosítása, ezáltal a
vidéki úszósport fejlődésének elősegítése.
Rövidpályás kvalifikációs idők teljesítése.

A verseny rendezője: Csurgói Sportcsarnok Kft.
Mozdulj Csurgó USE
A versenybíróság elnöke:

Sárdi Ákos

A verseny helyszíne: Csurgó Városi Uszoda
8840, Csurgó, Sárgáti u. 18.
GPS: 46.256895, 17.104357
25 méteres, 6 pályás medence, gépi időméréssel
A verseny időpontja: 2018. október 7.

vasárnap

9:00

A verseny résztvevői: A verseny nyílt.
A MÚSZ igazolt versenyzői, akiknek érvényes sportorvosi igazolásuk és
versenyzési engedélyük van.
1985. január 1. után születettek szakmai minimum vizsgával
rendelkeznek.
Korosztályok:

A: 2004 és idősebb
B: 2005
C: 2006
D: 2007
E: 2008
F: 2009
G: 2010 és fiatalabb
V: az adott versenyszámban az előbbiektől eltérő születésű

Nevezés:

csak on-line, a www.muszuszoranglista.hu oldalon keresztül,
2018. szeptember 26. szerda 00.00 órától
2018. október 3. szerda 24.00 óráig lehetséges.
A nevezési díj 800 Ft/rajt, amely a helyszínen készpénzben számla
ellenében fizetendő.

A versenyszámok és azok sorrendje:
1-2.
100m gyors
fiú/lány
3-4.
50m gyors
fiú/lány
5-6.
100m mell
fiú/lány
7-8.
50m mell
fiú/lány
9-10. 200m gyors
fiú/lány
11-12. 100m hát
fiú/lány
13-14. 50m hát
fiú/lány
15-16. 100m pillangó
fiú/lány
17-18. 50m pillangó
fiú/lány
19-20. 100m vegyes
fiú/lány
eredményhirdetés

A,B,C,D,V
E,F,G,V
A,B,C,D,V
E,F,G,V
A,B,C,D,V
eredményhirdetés
A,B,C,D,V
E,F,G,V
A,B,C,D,V
E,F,G,V
A,B,C,D,E,F,G,V

Értékelés, díjazás:

A versenyszámok nemenként és korosztályonként elkülönítve,
1-3. helyezettje éremdíjazásban, E-F-G korosztályban 4-6. helyezettje
oklevél díjazásban részesül.
Az egy versenyszámban legmagasabb LEN pontot elérő első három
fiú/lány pénzdíjban részesül; 3000 Ft, 5000Ft és 7000Ft összegben.
Az 50m és 100m gyors versenyszámokban abszolút korosztályban
tárgydíjazással jutalmazzuk az első három fiú/lány helyezettet.
A legeredményesebb csurgói fiú/lány versenyzőt kupával jutalmazzuk.
A „V” korcsoportban úszók eredményei a jegyzőkönyvben szerepelnek,
de a verseny értékelésénél nem vesszük figyelembe azokat.

Egyebek:

A versenyszámokban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó
futam a legerősebb.
A versenyen a MÚSZ, valamint a FINA szabályai érvényesek. Indításnál
az „egy rajt” szabályt alkalmazzuk.
A versenyen minden versenyző vagy csak hagyományos (a végtagokat
még részben sem takaró), vagy a FINA által jóváhagyott úszódresszekben
versenyezhet.
Az uszodába a versenyzők és edzőik ingyenesen léphetnek be.
A kísérők számára 300,- forintos kísérőjegy váltása kötelező.
Az uszodatérben kötelező a papucs használata.
Az uszodában a felszerelési- és értéktárgyak elvesztéséért felelősséget
nem vállalunk.
Rajtlista és az eredmények a Csurgó Úszó SE facebook oldalon lesz
elérhető, valamint on-line követhető lesz a www.hullam91.hu oldalon.

Csurgó, 2018. szeptember 18.

Dergeczné Szabó Sára
Mozdulj Csurgó USE edzője
20/481 9636

