„Duna Kupa”
Nemzetközi Szenior Úszó
Egyesületek Kupája
Budapest, 2018. április 14-15.
A verseny célja:

A verseny rendezője:
A verseny helye:

A verseny ideje:
A verseny honlapja:
A verseny résztvevői:

Egyéni korcsoportok

Váltó korcsoportok

Időmérés módja:
Nevezés:

2018-04-15_DunaKupa_kiiras_v2.docx

Negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Szenior Úszó Egyesületek
csapatversenye az úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése.
Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása a 2018. évi LEN Masters
Európa-bajnokságra.
Teljesítmények felmérése, az egyesületi, illetve korosztályos rangsor
megállapítása, továbbá versenylehetőség biztosítása a hazai és a külföldi
versenyzők részére.
BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
Tüske Uszoda Budapest
Cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7, - térkép
Versenymedence: 50 m-es, 10 pályás feszített, vízhőfok: 27°C.
Bemelegítő medence: 25 m-es 6 pályás feszített, vízhőfok: 27°C.
2018. április 14-15. 10 óra, bemelegítés 9 órától,
www.szeniorob.hu
Az úszóversenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt.
A sportorvosi vizsgálat ajánlott. A verseny nyílt, nemzetközi. Résztvevő lehet
valamennyi 25. életévét betöltött versenyző.
A versenyen csak egyesületben regisztrált versenyzők indulhatnak. Egyéni, nem
egyesületi tag csak versenyen kívül indulhat (nem kerülnek díjazásra).
A MSzÚOSz, a FINA szabályainak megfelelően a következő korcsoportokban
kerülnek értékelésre a szenior úszók egyéni eredményei:
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,
75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100-104.
A versenyszámok a korcsoportok összevonásával kerülnek lebonyolításra, de
külön korcsoportonként kerülnek értékelésre.
A MSzÚOSz, a FINA szabályainak megfelelően a következő korcsoportokban
kerülnek értékelésre a szenior úszók váltó eredményei:
100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359, 360399 korcsoportokban.
Magyar szenior országos csúcsként csak ugyanazon egyesület tagjaiból álló
váltó eredménye hitelesíthető.
A szenior úszóváltók versenyében induló váltó minden tagja 25 éves, vagy
annál idősebb kell, hogy legyen, a váltónak 4 főből kell állnia. Nem egyesületi
tagokból álló váltók csak versenyen kívül indulhatnak (nem kerülnek díjazásra).
Omega Time System elektromos időmérés és feldolgozás
A nevezéseket elektronikusan kell leadni, a kitöltendő nevezési lap formátuma a
verseny honlapján – www.szeniorob.hu – elérhető. A váltók nevezését a
nevezes@kvsc.info címre kell elküldeni e-mailen.
Nevezési határidő: 2018. április 8. éjfél
A nevezések csak a megadott határidőig adhatók le, vagy módosíthatók.
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Egyéni nevezési díj:
Váltó nevezési díj:

A verseny díjazása:

Költségek:
Egyéb:

Szállás, étkezés:
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Helyszíni nevezés és határidő utáni módosítás nem lehetséges!
2018.02.08 – 2018.03.09-ig 1000 Ft / fő / versenyszám
2018.03.10 – 2018.04.08-ig 1300 Ft / fő / versenyszám
2018.02.08 – 2018.04.08-ig 1800 Ft / váltó / versenyszám
A nevezési díjakat a nevezési határidő lejártáig előzetesen a BÁCSVÍZ-KVSC
bankszámlájára kell átutalni, a váltók nevezési díját a verseny helyszínen is meg
lehet fizetni. Az előnevezési határidőnél a nevezési díj bankszámlára
történő beérkezése számít!
BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Club (BÁCSVÍZ-KVSC)
12076903-00189023-00300000
A helyezéseket a versenybíróság az elért időeredmények alapján dönti el.
A verseny egyes versenyszámainak első, második és harmadik helyezettjei
éremdíjazásban részesülnek korcsoportonként.
Díjazásra kerül a legtöbb pontot elérő legjobb hazai és külföldi egyesület. A
pontszámítás az első 8 helyezettre 8-7-6-5-4-3-2-1 pont.
Minden résztvevő, minden idő eredménye a világcsúcshoz képest értékelésre
kerül egy férfi, illetve női listában. A legértékesebb három férfi és három női
eredményt külön díjazzuk.
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a
részvételi költségeket a csapatok, versenyzők maguk fedezik.
Az utolsó futamban a legjobb idővel rendelkezők indulnak.
A versenyen az egy rajtszabály érvényes.
A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MSzÚOSz, a MÚSZ, a LEN és a
FINA versenyszabályai a mérvadóak.
A versenyeken valamennyi versenyző a joghatályos FINA szabályban rögzített
anyagú és fajtájú úszónadrágokat és úszódresszeket használhatja.
Felhívjuk a résztvevő versenyzők, csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon
hagyásáért felelősséget nem vállalunk.
A határidőig benevezett versenyzők belépése díjmentes. A szülők és kísérők
csak belépőjeggyel látogathatják a versenyt (400 Ft/fő/nap – 6 éven aluli
gyermekek belépése díjtalan). Papucs használata a medencetérben kötelező.
A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a www.szeniorob.hu valamint
a http://meet.kvsc.info oldalon érhetők el.
A versennyel kapcsolatban információ kérhető a kolonics@kvsc.info címen.
Kolonics Krisztián, versenyszervező, tel: +36-20-9576-101
A szállás ajánlatok a verseny honlapján érhetők el.
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Versenyprogram:

2018. április 14. szombat
09:00-09:50
Bemelegítés
10:00-től
200 m ffi vegyes
200 m női vegyes
50 m ffi pillangó
50 m női pillangó
100 m ffi mell
100 m női mell
200 m ffi hát
200 m női hát
4 x 50 m ffi vegyes váltó
4 x 50 m női vegyes váltó

2018. április 15. vasárnap
08:00-08:50
Bemelegítés
09:00-től
400 m ffi gyors
400 m női gyors
50 m ffi mell
50 m női mell
100 m ffi hát
100 m női hát
200 m ffi pillangó
200 m női pillangó
4 x 50 m mix gyors váltó
4 x 50 m mix vegyes váltó

14:00-14:50
15:00-től

14:00-14:50
15:00-től

Bemelegítés
50 m ffi gyors
50 m női gyors
100 m ffi pillangó
100 m női pillangó
200 m férfi gyors
200 m női gyors
4 x 50 m ffi gyors váltó
4 x 50 m női gyors váltó

Bemelegítés
50 m ffi hát
50 m női hát
100 m ffi gyors
100 m női gyors
200 m ffi mell
200 m női mell
4 x 100 m mix vegyes váltó

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
Kecskemét, 2018. február 1.
Kolonics Krisztián
szakosztályvezető
BÁCSVÍZ KVSC
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