VERSENYKIÍRÁS
2018.Pest Megyei Csapat Bajnokság Régiós Találkozója
A verseny célja: Versenyzési lehetőség a Pest Megyei egyesületek sportolói részére. Megyei
csapatbajnoki cím eldöntése.
A verseny rendezője: Monor SE, Pest Megyei Úszó Szövetség
A verseny helye: Monor, Városi Uszoda, 25m-es 6 pályás versenymedence
A verseny ideje: 2018.október 7. (vasárnap) 9.00, Bemelegítés 8.00-8.50-ig. Nagy létszámú
nevezés esetén a bemelegítési időt kettébontjuk, a lányoknak és a fiúknak is külön-külön 2525 perc áll majd rendelkezésére.
Időmérés: Kézi
A verseny résztvevői: A megyei szakosztályok és egyesületek versenyzői, akik érvényes
versenyzői kártyával, versenyzési és sportorvosi engedéllyel, valamint az 1986-nál később
születettek szakmai minimum vizsgával rendelkeznek.
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A gyengébb
időeredménnyel rendelkező versenyzők kezdik a futamokat. A váltó versenyszámokban a
felnevezés lehetséges.
Díjazás: Korcsoportonként a versenyszámok I.-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek,
de az 1. korcsoportban nevezett versenyzők , egyéni versenyszámainak 4.-6. helyezettjei
oklevelet is kapnak.
Nevezés: Előnevezés az online rendszeren 2018.10.03. 24:00-ig
Költségek: A verseny rendezési költségei a rendezőt terhelik, a csapatoknak részvételi költség
kell fizetniük 1000Ft/versenyző (független a nevezések számától). A részvételi díjat a verseny
megkezdése előtt 1 órával a versenyirodában számla ellenében lehet befizetni.
Egyéb: A fentiekben nem tárgyalt kérdésekben a MUSZ és a FINA szabályai mérvadóak.
Korcsoportok:
1.
2.
3.
4.
5.

korcsoport: 2010, 2011 - 2012
korcsoport: 2008-2009
korcsoport: 2007-2006
korcsoport: 2005-2004
korcsoport: 2003 és idősebb

Versenyszámok és azok sorrendje:

1. 50m leány hát
2. 50m fiú hát
3. 200m leány hát
4. 200m fiú hát
5. 50m leány mell
6. 50m fiú mell
7. 50m leány gyors
8. 50m fiú gyors
9. 50m leány pillangó
10. 50m fiú pillangó
11. 4x50m leány vegyes váltó
12. 4X50m fiú vegyes váltó
13. 4X50m leány gyors váltó
14. 4X50m fiú gyors váltó
EREDMÉNYHIRDETÉS
15. 100m leány mell
16. 100m fiú mell
17. 200m leány vegyes
18. 200m fiú vegyes
19. 100m leány pillangó
20. 100m fiú pillangó
EREDMÉNYHIRDETÉS
2010,2011-2012
leány-fiú
értékelés:
1.-2. 50m hát
3.-4. 200m hát
5.-6. 50m mell
7.-8. 50m gyors
9.-10. 50m pillangó
11.-12.50m vegyes váltó
13.-14.50m gyors váltó

10külön,11-12egyben
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igen
igen
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leány-fiú
egyben
igen
igen
igen
igen
igen

2007-2006 2005-2004 2003 leány-fiú
leány-fiú leány-fiú
egyben
egyben
egyben

igen
Eredményhirdetés

15.-16. 100m mell
17.-18. 200m vegyes
19.-20. 100m pillangó
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-

igen
-

-

igen

igen

igen

igen

igen

igen

NYÍLT
Eredményhirdetés

Monor, 2018.09.18. Zátrok Tamás Monori SE szakosztályvezető, Kovács László régióvezető

