12+ MMXII, úszóverseny
VERSENYKIÍRÁS
1.

A verseny célja: szintidı szerzési, és
versenyzési lehetıség biztosítása a 12 éves
és
idısebb
versenyzık
számára.
Háromfordulós
versenysorozat
–
összesített, különdíjas értékeléssel.

2.

A verseny rendezıje:
Úszószövetség

3.

A verseny idıpontja:
I. forduló: 2012, január 29,

4.

Fejér

megyei

9.30 óra

A verseny helyszíne:
Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda, 50
m / 8 pálya / elektromos idımérés.

5.

A versenybíróság elnöke: Vígh Márta

6.

A verseny fırendezıje:
Sárdi Istvánné, tel: 30 / 683 48 13

7.
8.

9.

A verseny résztvevıi: az egyesületek által
benevezett versenyzık, akik rendelkeznek
érvényes sportorvosi engedéllyel.
A versenyzıknek rendelkezniük kell a
MÚSZ elıírásai szerint engedélyekkel. Az
„F” kategóriában rajthoz állók, érvényes
kék könyvvel és sportorvosi igazolással
kell, rendelkezzenek.
Korosztályok:

A: 1999 – 2000
B: 1997 – 1998
C: 1995 – 1996
D: 1994 +
E: 2001 és fiatalabb

10. Nevezés, nevezési ablak: csak on-line, a
www.hullam91.hu oldalon. Nevezni lehet

2012. január 27, 2200 óráig. Ez alatt az idı
alatt tetszılegesen módosítható a nevezés.
Ezután a nevezések változtatására nincs
lehetıség. A nevezéskor bevitt adatok
jelennek majd meg a Rajtlistában és a
verseny Jegyzıkönyvében is.

-

11. Nevezési díjak:
50 m, 100 m
200 m
400 m
1500 m

-

800,- HUF
1.000,- HUF
1.200,- HUF
1.500,- HUF

A szoros nevezési határidı miatt minden
benevezett versenyzı után ki kell fizetni a
nevezési díjat, még abban az esetben is, ha a
versenyzı nem áll rajthoz. A nevezési díjakat a
helyszínen – számla ellenében – készpénzben
kérjük kifizetni.
12. Rajtlista:
2012. január 28, 8.00 órától megtekinthetı,
illetve letölthetı és kinyomtatható a
www.hullam91.hu oldalról.
13. Értékelés, díjazás:
A versenyszámokban, nemenként és
korosztályonként elkülönítve történik. Az
elsı három helyezett éremdíjazásban
részesül.
Az
E
kategóriába
sorolt
versenyzık eredménye nem kerül díjazásra.
14. Összesített értékelés: Egyéni értékelés. A
harmadik forduló után, minden versenyzı
versenyenként – a legjobb három számában
– szerzett LEN pontjainak összesítésével
kialakuló sorrendben, minden korosztályban
a legjobb fiú (férfi) és lány (nıi) versenyzı
különdíjat kap.
15. Egyebek:
- Minden
versenyszámban
idıfutamos
beosztást alkalmazunk. Az 1500 méteres

-

versenyszámban az elsı, a többiben az
utolsó futam a legerısebb. A fiúk és lányok
külön úsznak.
A versenyrıl készülı jegyzıkönyv EXCELL
és PDF formátumban letölthetı lesz a
www.hullam91.hu oldalról.
Az uszodába a versenyzık és edzıik
ingyenesen léphetnek be.
Kísérık számára 200,- forintos kísérıjegy
váltása kötelezı.
Az uszodatérben utcai cipıt viselni nem
lehet.
Felelısséget csak az értékmegırzıben
elhelyezett tárgyakért vállalunk.

16. A versenyen a MÚSZ és FINA szabályait,
és az egyrajtos indítást alkalmazzuk.
17. A verseny MÚSZ engedélyének száma:
/ 2012.
18. Versenyszámok és sorrendjük:
2012. január 29. - Székesfehérvár
8.30-tól 9.20-ig bemelegítés
9.30-tól verseny
1. 1500 m gyors
2. 200 m mell
3. 100 m hát
4. 400 m vegyes
5. 200 m pillangó
6.
50 m gyors
50 m mell
7.

fiú / lány
fiú / lány
fiú / lány
fiú / lány
fiú / lány
fiú / lány
fiú / lány

Székesfehérvár, 2012. január 5.

Sárdi Istvánné - sk

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

Fejér megyei Úszószövetség - elnöke

