Fedett Pályás
ályás Nyílt Szenior Úszó
Országos Bajnokság
Kecskemét, 2012.
201 április 13-15
15.
A verseny célja:

A verseny rendezője:
A verseny helye:

A verseny ideje:

A verseny honlapja:
A verseny résztvevői:

Egyéni korcsoportok

Váltó korcsoportok

A MSzÚ
ÚOSz által szervezett legmagasabb szintű versenyen Magyarország
Magyar
2012.. évi Fedett Pályás Szenior Úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek
helyezései
eldöntése.
Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása a 2012.
201 évi Masters Világbajnokságra
bajnokságra.
Teljesítmények felmérése, az egyesületi,, illetve korosztályos rangsor megállapítása,, továbbá versenylehetőség
v
biztosítása a hazai és a külföldi versenyzők
v
részére
részére.
BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
Kecskemét város új fedett sportuszodája
Cím: H--6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. térkép
Versenymedence: 50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű,, vízhőfok:
v
27°C.
Bemelegít medence: 25 m-es 6 pályás feszített víztükrű,
Bemelegítő
víztükrű vízhőfok: 27°C.
2012. április 13.
13 13 óra, bemelegítés 12 órától,
2012. április 14. 09 óra, bemelegítés 8 órától,
2012. április 15.
15 09 óra, bemelegítés 8 órától,
www.szeniorob.hu
Az úszóversenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt.
A sportorvosi vizsgálat ajánlott.
ajánlott A verseny nyílt.
Résztvevő lehet valamennyi
valamennyi 25. életévét betöltött, de legalább három éve a
MUSZ-nál
nál nem igazolt versenyzőként sportoló férfi és nő.
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában és azon egyesület színeiben
indulhat, melynek
mely
tagjaként az MSzÚOSz-nél regisztrált..
A MSzÚOSz,
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,
59, 60-64,
60
65-69, 70-74,
75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100-104.
A versenyszámok a korcsoportok
korc
összevonásával kerülnek lebonyolításra,
le
de
külön korcsoportonként kerülnek értékelésre.
A MSzÚOSz,
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,
279, 280-319,
280
320-359, 360399 korcsoportokban.
Magyar szenior országos csúcsként csak ugyanazon egyesület tagjaiból álló
váltó eredménye hitelesíthető.
hitelesíthető
A szenior úszóváltók versenyében induló váltó minden tagja 25 éves, vagy ana
nál idősebb kell, hogy legyen. A váltónak 4 főből kell állnia,
állnia amely alól a családi
váltók kivételek.
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Időmérés módja:
Nevezés:

Egyéni nevezési díj:
Váltó nevezési díj:

A verseny díjazása:

Költségek:
Egyéb:

Colorado Time System elektromos időmérés és feldolgozás
A nevezéseket elektronikusan
elektronikus
kell elküldeni levélben (e-mailben)
(e
a
nevezes@kvsc.info címre. A kitöltendő nevezési lap formátuma
mátuma a verseny honlapján – www.szeniorob.hu – elérhető.
Nevezési határidő: 2012. április 9. éjfél
A nevezések csak a megadott határidőig adhatók le,, vagy módosíthatók.
módosíthatók
Helyszíni
elyszíni nevezés és határidő utáni módosítás nem lehetséges!
600.-Ft
Ft / fő / versenyszám
70 év feletti versenyzőknek 2 egyéni versenyszám ingyenes
1.400.- Ft / váltó / versenyszám, a családi váltók nevezése díjmentes
A nevezési díjakat a nevezési határidő lejártáig előzetesen a BÁCSVÍZ-KVSC
BÁCSVÍZ
bankszámlájára kell átutalni, a váltók nevezési díját a verseny helyszínen lehet
megfizetni
fizetni.
A helyezéseket a versenybíróság
versenybíróság az elért időeredmények alapján dönti el.
el
Az Országos Bajnokság egyes versenyszámainak első, második és harmadik heh
lyezettjei bajnoki éremdíjazásban részesülnek korcsoportonként.
A legtöbb egyéni pontot elérő női
ői és férfi versenyző, valamint a százalékos teljesítményszámítás első férfi és női helyezettje külön díjazásban részesül.
A legeredményesebb csapat, egyesületenként és korcsoportonként 2-2 versenyző / versenyszám eredményének figyelembe vételével, elnyeri a „Bajnok„
csapat”” kupát.
A rendezés
rende
és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a
részvételi költségeket a csapatok,
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
ersenyeken 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
ése díjmentes.
A kísérők számára belépőt biztosítani nem tudunk,
tudunk, ők kizárólag belépőjeggyel
léphetnek be az uszoda területére.. Papucs használata kötelező.
A versennyel kapcsolatban információ kérhető azz info@kvsc.info és a

kolonics@kvsc.info címen,
men, valamint az alábbi telefonon
Étkezés:

Kolonics Krisztián (+36-20-9576-101).
A verseny időtartama alatt az uszoda éttermében lehetőség van előzetesen
megrendelt menüt fogyasztani valamennyi főétkezésre (reggeli, ebéd, vacsovacs
ra).
14
szombat este 20.00 órai kezdettel a Kecskeméti Főiskola GAMF
GA
Április 14-én
karán
án közös
köz vacsorát és zenés estet szervezünk. A vacsorát megrendelni előzetesen a nevezes@kvsc.info címen lehet. Részletek a honlapon.
A szállás ajánlatok a verseny honlapján érhetők el.
el
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Versenyprogram:

2012. április 13. péntek

2012. április 14. szombat

12.00
12.45
13.00

08.00

Bemelegítés

09.00

2. nap – Versenyszámok
11 400 m gyorsúszás
12 400 m gyorsúszás
13 100 m pillangóúszás
14 100 m pillangóúszás
15 50 m hátúszás
16 50 m hátúszás
17 200 m mellúszás
18 200 m mellúszás
19 50 m gyorsúszás
20 50 m gyorsúszás
21 400 m vegyes úszás
22 400 m vegyes úszás
38 4x50 m gyorsúszó váltó
39 4x50 m vegyesváltó
40 4x50 m vegyesvváltó
44 Családi váltó
(gyerek-anya-apa)
apa)
(gyerek-szülő-nagyszülő)
nagyszülő)

Bemelegítés
Ünnepélyes megnyitó
1. nap – Versenyszámok
1-2 1500 m gyorsúszás
3 50 m pillangóúszás
4 50 m pillangóúszás
5 200 m hátúszás
6 200 m hátúszás
7 100 m mellúszás
8 100 m mellúszás
9 200 m gyorsúszás
10 200 m gyorsúszás
35 4x50 m vegyesváltó
36 4x50 m gyorsúszó váltó
37 4x50 m gyorsúszó váltó
43 Családi váltó
(gyerek-anya-apa-gyerek)
gyerek)

férfi-női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
MIX
férfi
női

2012. április 15. vasárnap
08.00 Bemelegítés
09.00 3.. nap - Versenyszámok
23
23-24
800 m gyorsúszás
25 100 m hátúszás
26 100 m hátúszás
27 50 m mellúszás
28 50 m mellúszás
29 200 m pillangóúszás
30 200 m pillangóúszása
31 100 m gyorsúszás
32 100 m gyorsúszás
33 200 m vegyes úszás
34 200 m vegyes úszás
41 4x100 m gyorsúszó váltó
42 4x100 m gyorsúszó váltó

férfi-női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
Kecskemét, 2012. január 18.
Szigeti Tibor
elnök
BÁCSVÍZ-KVSC
KVSC
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férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
férfi
női
MIX
férfi
női

