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VIII. Ezerjó Kupa versenykiírása
A verseny célja: Színvonalas rövidpályás versenyzési lehetıség biztosítása, a hazai és
nemzetközi egyesületi kapcsolatok ápolása.
A verseny helyszíne: Wekerle Sándor Szabadidıközpont uszodája, Mór, Táncsics M. u. 26.
25 méteres, 6 pályás medencéje, gépi idıméréssel.
Vízhıfok: 26,5 C
A verseny idıpontja: 2010. október 9. szombat 10 óra
Megnyitó: 9.45 melyre minden egyesületbıl kérünk 2 fıt!
A verseny rendezıje: Móri Úszó Egyesület
A versenybíróság elnöke: Vígh Márta
A verseny résztvevıi:
- A meghívott hazai és nemzetközi egyesületek versenyzıi!
- A hazai egyesületek által benevezett versenyzık, akik MUSZ versenyzési engedéllyel,
sportolói igazolvánnyal, és az 1985. január 01. után születettek szakmai minimum vizsgával
rendelkeznek. /2002 és fiatalabbaknál csak sportorvosi igazolás/.
Bármelyik nevezési feltétel hiánya esetén a versenybíróság nem fogadja el a nevezést.
A versenyszámok sorrendje:
1.
50 m fiú mell
’02, ’03
2.
50 m lány mell
’02, ’03
3.
100m fiú mell
’00, ’01
4.
100m lány mell
’00, ’01
5.
100 m fiú gyors
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
6.
100 m lány gyors
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
7.
50m fiú hát
’02, ’03
8.
50m lány hát
’02, ’03
Eredményhirdetés
9.
100m fiú gyors
’00, ’01
10.
100m lány gyors
’00, ’01
11.
100 m fiú hát
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
12.
100 m lány hát
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
13.
50 m fiú gyors
’02, ’03
14.
50 m lány gyors
’02, ’03
15.
200m fiú vegyes
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
16.
200m leány vegyes
’95 és idısebbek, ’96-’97, ’98-’99
17.
100m fiú vegyes
’00, ’01
18.
100m leány vegyes
’00, ’01
Eredményhirdetés
19.
1000m „Ezerjó váltó”fiú
8 fı nincs korosztályi megkötés
20.
1000m „Ezerjó váltó”lány
8 fı nincs korosztályi megkötés
eredményhirdetés
A váltóban nincs korosztályi megkötés, de 8 versenyzınek kell rajthoz állnia a leúszott
méterszám is tetszıleges, de minden versenyzı csak egyszer úszhat.
A helyezések eldöntése: Az idıfutamokban elért idıeredmény alapján. Az utolsó futam a
legerısebb.
.
Nevezés: www.hullam91.hu oldalon lehet! Ugyanitt a rajlista illetve az eredmények is
elérhetıek lesznek.
A nevezés 700 Ft/rajt, amit a verseny elıtt kérünk befizetni.
A váltó nevezési díja 2000.-/váltó.
Minden versenyzı csak a saját korosztályában indulhat, és ott kerül értékelésre.

Nevezési határidı:
2010.
2010. október 7.
7.
Betegség és egyéb ok miatti változtatásra 2010. október 8. péntek 12 óráig van lehetıség
ellenkezı esetben a nevezési díjat, ki kell fizetni.
Helyszíni nevezéseket nem fogadunk el!
Díjazás:
A versenyszámok 1.-2.-3. helyezettje érem, 4.-5.-6. oklevél, díjazásban részesül.
Értékelés: lásd korosztályok.
Pontverseny 10-7-6-5-4-3-2-1 pontozás szerint az egyéni és váltószámban is.
A pontversenyben gyıztes csapat elnyeri az Ezerjó Kupát és 1 évig tulajdonosa lehet a
vándorkupának is.
A pontegyenlısség esetén a több elsı helyezés, ennek azonossága esetén a több második, stb.
a döntı.
A legtöbb LEN pontszámot elért fiú és lány versenyzı, korosztályonként különdíjat kap.
Az Ezerjó váltóban induló versenyzık, erre az alkalomra elkészített emblémázott pólót
kapnak ajándékba. Kérjük, hogy a nyolc ember pólóméretét egy héttel kérjük leadni a
muszemor@freemail.hu e-mail címre!
Korosztályok
2003
2002
2001
2000
1999-98
1997-96
1995 és idısebbek
Egyéb:
Információ: 20/455-9959
A versenyen lehetıség van versenyen kívüli indulásra.
Az uszodába a versenyzık és kísérıik ingyenesen léphetnek be.
A versenyen a joghatályos MUSZ szabálykönyv elıírásai, illetve szabályozás
hiányában a FINA elıírásai a mérvadóak
Az uszodában papucs használata kötelezı.
A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk! Kérjük az edzıket, hogy errıl,
tájékoztassák versenyzıiket.
A legeredményesebb móri fiú és lány versenyzı elnyeri Mór Város
Önkormányzatának különdíját.
Egyéb költségek: a rendezés és a díjazás, valamint a meghívott külföldi csapatok
szállását, étkezését a rendezı fizeti. A meghívott hazai egyesületek költségeit maguk
fizetik.
A rendezık, és a versenybíróság fenntartja a jogot az esetleges változtatásokra
Szállás megoldható: kollégiumi elhelyezés/20/455-9949/.
A verseny MÚSZ engedélyének száma:
/2010.

Molnár Mihály
Móri Úszó Egyesület elnöke
2010. augusztus 16.

