MEGHÍVÓ
XII.BVSC KUPA NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS ÚSZÓVERSENY
2009.05.30-31.BUDAPEST
Rendezı:BVSC_Zugló 1911 Úszószakosztály
Meghívottak:12 európai nemzet 55 klubja
VERSENYPROGRAM
1.nap:09/05/30. szombat,bemelegítés:13.00,rajt:14.00
Versenysz. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

50 m pillangó
50 m pillangó
100 m gyors
100 m gyors
50 m hát
50 m hát
100 m mell
100 m mell
200 m vegyes
200 m vegyes
10X50 m gyors

leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú
mix

2001/2002
2001/2002
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
2001/2002
2001/2002
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
99/00,97/98
99/00,97/98
(5 leány-5 fiú korhatár nélkül)

2.nap:09/05/31.vasárnap,bemelegítés:8.00,rajt:9.00
Versenysz. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

100 m hát
100 m hát
50 m gyors
50 m gyors
100 m pillangó
100 m pillangó
50 m mell
50 m mell
400 m vegyes
400 m vegyes

leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú
leány
fiú

99/00,97/98,95/96,93/94,92<
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
2001/2002
2001/2002
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
99/00,97/98,95/96,93/94,92<
2001/2002
2001/2002
95/96,93/94,92<
95/96,93/94,92<

Általános rendelkezések:
1.A versenybíróság elnöke:Ludmány László nemzetközi versenybíró
2.A verseny célja:Rangos versenyzési lehetıség biztosítása,nemzetközi kapcsolatok
ápolása,a sportág népszerősítése,sikerélmény nyújtása az utánpótlás korosztály számára.
3.A verseny helye:BVSC Uszoda,(Budapest,1142,Szınyi u.2.)50 méteres,8 pályás,feszített
víztükrő,elektromos idıméréssel rendelkezı versenymedencéje.Vízhıfok:26,7 C.
4.Résztvevık:A meghívott hazai és külföldi úszócsapatok versenyzıi. A versenyzıknek
rendelkezniük kell a MÚSZ ill. nemzeti szövetségük versenyzési licencével,valamint a
szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával.
5.Helyezések eldöntése:Az idıfutamokban elért idıeredmény alapján. Az utolsó futam a
legerısebb. A versenyen elektromos (TRONIK) idımérı berendezés mőködik, és az egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra!
6.Díjazás:A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzık nemenként és korosztályonként a
LEN ponttáblázat alapján tiszteletdíjat kapnak.A csapatversenyben I-III.helyezett csapatok
az olimpiai ponttáblázat alapján kupát kapnak.
7.Nevezés:Elınevezéssel 2009.05.23-ig e-mailben:arpad.se@gmail.com.A nevezés tartalmazza a szakosztály nevét,címét,a felelıs edzı nevét,telefon,fax elérhetıséget.
Módosítás (lemondás) határideje:2009.05.26.
(Sikeres e-mail nevezés esetén visszaigazolást küldünk!)
8.Nevezési díj:Egyéni számokban 800 Ft/rajtonként ill. váltószámokban1600Ft.
9.A versenyen a joghatályos MÚSZ Szabálykönyv elıírásai ill. szabályozás hiányában a
a FINA elıírásai az irányadók
10.Versenybíróság: A BTÚSZ Versenybírói mőködnek közre

.

11.MÚSZ engedély:A versenyt a MÚSZ engedélyezte a
/ 2009 számon.
12.Startlista:30 perccel a verseny elıtt
13.Jegyzıkönyv:30 perccel a verseny után
14.Egyebek:A verseny rendezési ,lebonyolítási költségei a rendezıt a felmerülı egyéb
költségek (nevezés, étkezés, szállás, biztosítás stb.) a meghívott clubokat terhelik.
15.Szállás,étkezés:Hotel Szınyi *** (300 m –re az uszodától) tel.:222-0015
Hotel Zugló * ( 5 percre az uszodától) tel.:251-2455
Don Pepe Pizzeria (az uszoda mellett) tel.:06-309323330
16.Beléptetés:Versenyzık,edzık ingyenesen,kísérık,szülık:400 Ft-os belépıjeggyel!

Szentpáli Gábor
BVSC-Zugló ügyvezetı elnök

Ifj.Szabó László
BVSC-Zugló Úszószakosztály-igazgató

