Béka-Delfin Derbi Úszóverseny
Hódmezővásárhely, 2011. július 9-10.
A verseny rendezője:
A verseny célja:
A verseny ideje:
A verseny helye:
A versenybíróság elnöke:
Az időmérés módja:
Résztvevők:

Nevezés:

Nevezési díj:
A helyezések eldöntése:
Díjazás:
Költségek:
Egyebek:

Szegedi Úszó Egylet és a Hód Úszó Sportegyesület
Versenyzési lehetőség és élményszerzés biztosítása a meghatározott korosztályok versenyzői
számára. „B” kategóriás verseny.
2010. július 9-10. szombat 9 óra és vasárnap 9 óra. A délelőtti és a délutáni versenyszámok között a
nevezők számától függően tartunk szünetet.
Gyarmati Dezső Sportuszoda 50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű medencéje. Vízhőfok:
26,5°C. cím: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1.
Ádándi-Kiss Gyula és Csókay Miklós
Elektromos időmérés, gépi adatfeldolgozás.
Békák: 2003-ban és 2004-ben és később született, (7 és 8 éves és fiatalabb) fiú- és leányversenyzők.
Delfinek: 2001-ben és 2002-ben született, (9 és 10 éves) fiú- és leányversenyzők.
A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes versenyzési és sportorvosi engedéllyel, sikeres szakmai
alapkövetelmény vizsgával.
A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás rendszeren keresztül
(www.muszuszoranglista.hu), nevezési határidő: 2011. július 1-6.
A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés,
lemondás és módosítás nem lehetséges!
A verseny rajtlistája július 7-től a www.hoduszo.hu és a www.szue.hu weboldalakon megtekinthető.
800 Ft egyéni számokban és 1000Ft váltó számokban nevezésenként, melyet a verseny kezdete előtt
kérünk a versenyirodában befizetni.
Időfutamokban elért eredmények alapján, a megadott évjáratok szerint.
Az utolsó futam a legerősebb.
A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek oklevél
díjazásban részesülnek
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a részvételi költségeket a
csapatok maguk fedezik.
A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk.
A nevezések számától függően szombaton a 10., vasárnap a 26. versenyszám után szünetet tartunk,
eredményhirdetéssel.
Ekkor lesz lehetőségük a délután úszóknak is bemelegíteni.
A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA versenyszabályai a mérvadóak.
A verseny ideje alatt bemelegítő-medence áll a versenyzők rendelkezésére.
Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem
vállalunk. Versenyzők és edzőik belépése ingyenes, szülők kísérőjeggyel látogathatják a versenyt.

A verseny engedélyezési száma: /2011.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!
Szeged, 2011. március 10.
Szentkereszty Szabolcs elnök
Hód Úszó SE

Nagy Attila elnök
Szegedi Úszó Egylet

1

VERSENYSZÁMOK SORRENDJE:

2011. július 9. szombat 9.00

2011. július 10. vasárnap 9.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

50 m delfin fiú gyorsúszás
50 m delfin leány gyorsúszás
50 m béka fiú gyorsúszás
50 m béka leány gyorsúszás
100 m delfin fiú pillangó
100 m delfin leány pillangó
50 m béka fiú mellúszás
50 m béka leány mellúszás
100 m delfin fiú mellúszás
100 m delfin leány mellúszás

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

200 m delfin fiú vegyesúszás
200 m delfin leány vegyesúszás
50 m béka fiú hátúszás
50 m béka leány hátúszás
100 m delfin fiú hátúszás
100 m delfin leány hátúszás
4x50 m béka fiú gyorsváltó
4x50 m béka leány gyorsváltó
4x50 m delfin fiú gyorsváltó
4x50 m delfin leány gyorsváltó

29. 100 m delfin fiú gyorsúszás
30. 100 m delfin leány gyorsúszás
31. 50 m béka fiú pillangóúszás
32. 50 m béka leány pillangóúszás
33. 50 m delfin fiú mellúszás
34. 50 m delfin leány mellúszás
35. 50 m delfin fiú hátúszás
36. 50 m delfin leány hátúszás

2

200 m delfin fiú gyorsúszás
200 m delfin leány gyorsúszás
100 m béka fiú gyorsúszás
100 m béka leány gyorsúszás
50 m delfin fiú pillangó
50 m delfin leány pillangó
4x50 m delfin fiú vegyesváltó
4x50 m delfin leány vegyesváltó

