I. Százhalombattai Nemzetközi Szenior Úszó Ranglistaverseny
VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője:

Százhalombattai VUK SE
VSZK Százhalombatta

A verseny helye:

Százhalombatta, „Kiss László Sportuszoda”, 25 m-es, 8 pályás fedett
versenymedence. Vízhőfok: 27 ºC
(H-2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3.) GPS: 47.314897,18.907401

A verseny ideje:

2012. december 8. 15.00 óra és december 9. 9.00 óra

Időmérés:

Elektromos, Polip PT-80

A verseny résztvevői:
Egyéni:
1. kcs.
2. kcs.
3. kcs.
4. kcs.
5. kcs.
6. kcs.

25-29 év (1983-1987)
30-34 év (1978-1982)
35-39 év (1973-1977)
40-44 év (1968-1972)
45-49 év (1963-1967)
50-54 év (1958-1962)

7. kcs. 55-59 év (1953-1957)
8. kcs. 60-64 év (1948-1952)
9. kcs. 65-69 év (1943-1947)
10. kcs. 70-74 év (1938-1942)
11. kcs. 75-79 év (1933-1937)
12. kcs. 80 év felett (1932 és előbb)

Váltó:
1.kcs.
1.kcs.
2.kcs.
3.kcs.
4.kcs.
5.kcs.

100-119 év
120-159 év
160-199 év
200-239 év
240-279 év
280 év felett

Helyezések eldöntése:

Az időfutamokban elért időeredmények alapján.

Díjazás:

A versenyszámok I. – III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.

Nevezés:

Előnevezés az on-line rendszeren, vagy a mellékelt nevezési lapon, melyet a
vizi.csaba@upcmail címre kérünk elküldeni 2012. december 1. 24.00 óráig.
Kérjük, hogy a nevezéseket csapatonként összegyűjtve egyszerre küldjék el.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
A nevezési díj egyéni rajtonként 700,- Ft, váltó rajtonként 1.400,- Ft, melyet a
verseny kezdete előtt 1 órával a versenyirodán kérjük befizetni.

Költségek:

A verseny rendezési költségei a rendezőket, egyéb költségek (szállás, étkezés,
nevezés, stb.) a résztvevőket terhelik.

Egyebek:

A legjobb nevezési idővel rendelkezők az első futamokban úsznak.
A váltóknak 4 főből kell állni.
Az előzetes rajtlista és az eredmények a www.vuk-se.hu oldalon böngészhetők.
A fentiekben nem tárgyalt kérdésekben a FINA és az MSzÚOSz szabályai,
valamint a vonatkozó kiegészítések a mérvadók.
A versenyen minden benevezett versenyző saját felelősségére vesz részt.
Sportorvosi vizsgálat ajánlott.
Információ: Vizi Csaba tel: +36309461627

Százhalombatta, 2012. szeptember 14.
Katona István
Százhalombattai VUK SE elnök

Szállás: Hotel Training

http://www.hoteltraining.hu/

Ajánlat: 2012. december 8-9.Szenior úszóverseny Hotel Training***
IV.-V. emeleti szobákban:

Étkezés: Halászcsárda
HalászCafé
E-batta étterem

1 ágyas
2 ágyas
apartman

(fő/éj, reggelivel)
(fő/éj, reggelivel)
(fő/éj, reggelivel)

5.500,- Ft
5.000,- Ft
4.500,- Ft

http://www.halaszcsarda.eu/
http://szazhalombatta.halaszcafe.hu/index.php
http://www.e-batta.hu

Szombaton este, tombolahúzással egybekötött közös svédasztalos, pezsgős vacsorát is
szervezünk a Hotel Training*** különtermében, legalább 30 fő jelentkezése esetén.
Ára: 2.800-, Ft
Erre a programra a jelentkezést legkésőbb 2012. november 30-ig kérjük a
vizi.csaba@upcmail.hu címre megküldeni.

VERSENYSZÁMOK
1.
200 m férfi mell
2.
200 m női mell
3.
50 m férfi hát
4.
50 m férfi hát
5.
100 m férfi pillangó
6.
100 m női pillangó
7.
50 m férfi mell
8.
50 m női mell
9.
100 m férfi gyors
10. 100 m női gyors
11. 100 m férfi vegyes
12. 4x50 m mix gyors váltó

13. 200 m női pillangó
14. 200 m férfi pillangó
15.
50 m női gyors
16.
50 m férfi gyors
17. 100 m női mell
18. 100 m férfi mell
19.
50 m női pillangó
20.
50 m férfi pillangó
21. 100 m női hát
22. 100 m férfi hát
23. 100 m női vegyes
24. 4x50 m mix vegyes váltó

