XII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ - EMLÉKVERSENY
és III. Magyar Rotary Senior Úszóverseny
EGER, 2012. szeptember 22-23.

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Egri Senior
Úszó-Klub fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából
rendezett versenyére

A verseny fővédnöke:
Habis László
Eger Megyei Jogú Város polgármestere
A verseny védnökei:
Soós István
Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere
Rázsi Botond
Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere
Lugosi Dénes
Bitskey Aladár Uszoda igazgatója

A versenybíróság elnöke: Visontai József
A versenybíróság titkára: Szilváné dr. Graffjódi Eszter

XII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ - EMLÉKVERSENY
és III. Magyar Rotary Senior Úszóverseny
EGER, 2012. szeptember 22-23.
A verseny rendezője: Egri Senior Úszó-Klub.
A verseny helye: Bitskey Aladár Fedett uszoda 5o m-es 8 pályás 27°C-os medencéje.
Nevezési határidő: 2012.szeptember 18.
Nevezési díj: Egyéni versenyszámok: 600 Ft, váltók: 1200 Ft.
Külföldi versenyzők a helyszínen fizethetnek.
A nevezést a befizetett csekkmásolattal fogadjuk el.
Nevezési díjat nem tudunk visszafizetni, vagy más versenyzőre átruházni.
A nevezéseket szeptember 18-án 22 órakor lezárjuk. Helyszíni nevezés nincs.
A versennyel kapcsolatos felvilágosítás:
tel.: 06-36-317-547 (Szilváné Eszter, esti órákban)
3300 Eger, Szvorényi u 5.
fax: 06-36-317-547 vagy 06-36-511-815
e- mail: szilva.janosne8@upcmail.hu, graf@gemini.ektf.hu
A verseny résztvevői: akik 2012-ben 25 évesek vagy idősebbek.
Korcsoportok:
I. (1983 - 1987)
VIII. (1948 - 1952)
II. (1978 - 1982)
IX. (1943 - 1947)
III. (1973 - 1977)
X. (1938 - 1942)
IV. (1968 - 1972)
XI. (1933 - 1937)
V. (1963 - 1967)
XII. (1928 - 1932)
VI. (1958 - 1962)
XIII. (1923 - 1937)
VII. (1953 - 1957)
XIV. (1918 - 1922)
Váltók:
I.
100 - 119
II. 120 - 159
III. 160 - 199
IV. 200 - 240
V. 240 - 280
VI. 280Értékelés: elektromos és kézi időméréssel az időfutamokban elért eredmények alapján.
A versenyzők minden leúszott versenyszámért korukat figyelembe véve %-ban kifejezett minősítést
kapnak, mely egyben a pontszámukat jelenti az adott számban.
Két új, összetett versenyt hirdetünk meg emlékversenyünkön: egy egyéni és egy csapatversenyt.
- Egyéni összetett verseny (Bitskey emlékszám):
A kiírásban szereplő egyéni versenyszámok mellett meghirdetünk egy összetett ötös versenyt,
amelyben az első 3 legjobb versenyzőt jutalmazzuk. A versenyben külön a férfi és külön a női
mezőnyben azok a versenyzők vesznek részt, akik minden 50 méteres úszószámban (gyors, mell, hát,
pillangó) és 200 méteres vegyes úszásban indulnak. Az értékelésben mind az öt versenyszám (%-os)
pontszámát súlyozva összeadjuk egy közös pontszámmá és az a versenyző nyer, aki a legmagasabb
pontszámot éri el.
Az emlékszám eredményének hirdetése a 400m gyorsúszás után következik.
- Összetett csapatverseny:
A csapatverseny sorrendje az egyesületek versenyzői által elért pontszámok átlagából és a rajtok
számából kerül kiszámításra.
Külön rangsoroljuk pontszámaik alapján azokat a váltókat, amelyek tagjai azonos korcsoportba tartoznak.

Díjazás:
- Valamennyi egyéni és váltószámban korcsoportonként az első három helyezett érem díjazásban részesül.
- Az egyéni összetett Bitskey emlékszámban az első 3 versenyző különdíjazásban részesül.
- Az összetett csapatverseny legjobb hazai és külföldi csapata tiszteletdíjat kap.
Bemelegítés: 2012. szeptember 22. (szombat): 1300 - 1330
2012. szeptember 23. (vasárnap): 800 - 830
Ünnepélyes megnyitó: 2012. szeptember 22.
Versenyszámok:
Szombat: 1400
- 200m vegyes
- 100m hát
- 50m mell
- 100m pillangó
- 50m gyors
- 4x50m mix vegyesváltó
- 4x50m gyorsváltó

1330-1345
Vasárnap: 830
- 50m hát
- 100m gyors
- 50m pillangó
- 100m mell
- 400m gyors
- 4x50m vegyesváltó
- 4x50m mix gyorsváltó

A versenyszámokat először a férfiaknak, majd a nőknek rendezzük, a leggyengébb nevezési idejű
futamokkal kezdve. Amennyiben a 400 méter gyorsúszás 1. férfi és 1. női futamok összlétszáma
megengedi, a futamokat összevonjuk.
A 400 m gyorsúszást kérjük gyorson leúszni!
A versenyen az „egy rajtos” szabály érvényes!
A VERSENYEN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDUL.
Kérjük a nevezési idő pontos betartását a számítógépes feldolgozás, valamint az étkezésfoglalás miatt!
A közös vacsora a Park Hotelben 19 órakor lesz. A vacsora ára 2.800 Ft, a vacsora után össztánc.
Az egri versenyre nevezők adatai a beérkezés után folyamatosan frissítve megtekinthetők az alábbi linken:
http://www.mmekft.info/eger2012/verseny.htm
Mindenkinek sok sikert, jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!
Szilváné dr. Graffjódy Eszter
az Egri Senior Úszó-Klub elnöke
Javasolt olcsóbb szállások:
Szent Hedvig kollégium (Eger, Dobó tér)

tel: 06-36-320-788, 06-36-410-300

2200Ft/fő, kívánságra lehet 2 fős szoba, előre jelezni kell.
Kereskedelmi Szakközépiskola (Eger, Pozsonyi u.4-6.)

tel: 06-36-324-122

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiuma (Eger, Mátyás király út 62.) tel: 06-36-310-239
Eszterházy Károly Főiskola E Stella Hotel 2db 2ágyas szoba

tel: 06-36-520-451

2900Ft/fő
Tourist Motel Recepció (Eger, Mekcsey utca2/4. uszodától 100m)

tel: 06-36-429-014

5.600Ft/2fő közös zuhanyozóval
7.800Ft/2fő fürdőszobás

20 fő esetén 10% kedvezmény

XII. ALADÁR BITSKEY INTERNATIONAL MASTERS
SWIMMING CHAMPIONSHIPS
22-23. September 2012.
EGER

Date:

22-23.09.2012.

Location:

indoor swimming pool
Lane lengtht: 50m, 8 lanes
water temperature: 27° C
Egri Senior Úszó-Klub
Homepage: www.magyar.sport.hu
www.mszuosz,hu

Organization:

Timing method:
Registration:

electronic and manual
Eszter Szilváné, Eger, 3300, Szvorényi u 5. Hungary
e-mail: szilva.janosne8@upcmail.hu.
Tel: +36-36-317 547
Fax:0036-36-317- 547 or 0036-36 511-815

Deadline:

18.09.2012.
Registration forms sent after this date cannot be accepted for organizational reasons.
Late registration or changes are NOT possible!

Age group distribution:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

(1983 - 1987)
(1978 - 1982)
(1973 - 1977)
(1968 - 1972)
(1963 - 1967)
(1958 - 1962)
(1953 - 1957)

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

(1948 - 1952)
(1943 - 1947)
(1938 - 1942)
(1933 - 1937)
(1928 - 1932)
(1923 - 1937)
(1918 - 1922)

Relays:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Entry-fee:

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

Single events: 600 HUF (about 2EUR)
Relays: 1200 HUF (about 4 EUR)
Fees are to be paid on the first day of competition by cash in HUF.Events:

Saturday
warm up: 13.00-13.30
the competition starts at 14.00
200m individual medley
100m backstroke
50m breaststroke
100m butterfly
50m freestyle
4x50m medley mixed relay
4x50m freestyle relay

Sunday
warm up: 8.00-8.30
the competition starts at 8.30
50m backstroke
100m freestyle
50m butterfly
100m breaststroke
400m freestyle
4x50 medley relay
4x50m freestyle mixed relay

(First starts the male event, then right after the male event comes the same female event.)
The competitors will be assessed after each event on a percentage basis with their age taken into
consideration, and this will provide the number of their points in the given event.
Two new compound types of events are to take place: one individual and one team compound.
The individual compound (the „Bitskey memorial”):
The memorial cup will be:
Besides the events advertised in the call for participation we will have a complex five-event
competition, in which the first three swimmers will be rewarded. Separated in the male and the female
categories the participants of this competition will be those who swim in each 50-meter event (freestyle,
breaststroke, backstroke, butterfly) as well as in the 200m medley. The assessment will be based on the
summary of the points (percentage based) weighed in each of these five events, and the winner will be the
swimmer having the highest number.
The announcement of the results of this memorial compound will follow the 400m freestyle event.
-

The team compound:

The results of the teams will be calculated on the basis of the average of the results of the swimmers of the
clubs and the number of their starts.
The results of these individual events will be added and that will be the final result of the memorial cup.
Please, be aware of the „only one start” rule during the whole competition!
Everybody participates in the competition on his/her own responsibility.
The dinner and the party will take place in the restaurant “ Park Hotel”, at 7 pm.
The cost of the dinner is 2.800 Ft ( about 10 EUR )
Recommended student hostels for accommodation:
Tourist Motel Recepció Mekcsey utca 2/4 it is 150m from the swimming pool
36 00 36 36 429 014

Szent Hedvig kollégium ( Eger, Dobó tér-tel:36/320-788, 36/410-300)
Kereskedelmi Szakközépiskola( Eger, Pozsonyi u.4-6. 36/512 040)
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiuma (Eger, Mátyás király út 62.36/310-239)
Eszterházy Károly Főiskola (Eger, Egészségház u 4. 36-520 451)
We wish You an excellent competition!
Best regards:
Szilváné dr. Graffjódy Eszter
President of Egri Senior Swimming Club

