DKMT Euroregion Endurance Cup IX.
Szenior úszóverseny
2017-ben ünnepeltük a csapatunk fennállásának 10. évfordulóját. A temesvári csapat az
első szenior úszócsapat volt Romániában. Várjuk önöket szeretettel erre a történelmi
versenyre, de új formában, egy állóképességi versenyre.
A DKMT Euroregion Endurance Cup nevű versenyen részt vehet bárki, aki betöltötte a
18. életévét.
Általános információk
A verseny időpontja: 2017. november 25., szombat.
Helyszín: Circumvalatiunii, Temesvár. A medence 6 pályás, 25 méteres. A víz hőfoka: 29
fok. A versenyen kézi időmérés lesz.
A verseny célja az úszás népszerűsítése a felnőtt lakosság körében ebben a régióban.
Szervezők: „Înot Masters Timişoara” klub együttműködve a következő szervezetekkel;
Temes megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság, a Temesvári Egyetem Sport tanszéke és a
Temes megyei Sportszervezet.
Korcsoportok
Egyéni versenyszámok: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, 70-74 stb.,
Váltószámokban: 70-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279 stb.
Szabályzat
A versenyt a LEN szabályai szerint rendezzük.
A pályabeosztás a nevezési idők alapján történik nem- és kortól függetlenül.
A lassabb futamokkal indulnak és a gyorsabb futamokkal fejeződik be egy versenyszám.
Az értékelés korcsoport és leúszott idők alapján történik.
A váltótagoknak csapattársaknak kell lenniük. Egy személy csak egy csapat váltójában
úszhat, több csapatéban nem.
A helyezések alapján pontokat kapnak a versenyzők. (Első hely: 10 pont, 2. hely: 8 pont,
3. hely: 6 pont, 4 hely: 5 pont, 5. hely: 4 pont, 6. hely: 3 pont, 7. hely 2 pont és 8. hely: 1
pont.
Díjak
Részvételi oklevél minden indulónak.
Az egyéni számokban érem díjazásban részesül az első 3 helyezett.
A váltók első 3 helyezettje oklevelet kap.
Díjat kap a legjobb egyéni versenyző és a legtöbb pontot elért csapat is.
A verseny programja
Bemelegítés: 12:30-13:00;
Megnyitó: 13:00-13:15;
- fényképezés a részvevőkkel;

A futamok kezdete: 13:15;
Díjátadó ünnepség (a kupák átadása): 15 perccel az utolsó futam után.
1. 800 m / 1500 m gyors
2. 25 m pillangó
3. 200 m hát
4. 25 m mell
5. 200 m pillangó
6. 25 m hát
7. 200 m mell
8. 25 m gyors
9. 400 m vegyes
10. 25 m úszás víz alatt
11. 4x25 m gyors váltó
12. 4x25 m vegyes váltó
13. 4x25 m mix gyors váltó
14. 4x25 m mix vegyes váltó
Megjegyzés: Csak azokat a versenyszámokat rendezzük meg, amelyre lesz nevezés.
A váltók megrendezésének ideje limitált, mert csak egy meghatározott ideig szabad
használni a medencét.
Balesetveszély
Minden versenyző saját maga felel az egészségi állapotáért. Ajánlott az átlagos jó fizikai
kondíció.
Nevezés
Be lehet nevezni bárkinek, aki betöltötte a 18. életévét. Szintidő nincsen.
A verseny napján minden résztvevőnek regisztrálnia kell a verseny titkárságán.
Online be lehet nevezni november 23.-ig, éjfélig. Az ára versenyszámonként 10 lej, de
vásárolható olyan csomag, amely tartalmaz 2 rövidebb és egy hosszabb versenyszámot.
Ennek ára 25 lej.
Be lehet nevezni a helyszínen is 12.30-ig, de ennek ára 15 lej per versenyszám és a
csomag ára 35 lej.
12 óra 30-ig lehet a helyszínen rendezni a nevezési díjat vagy banki úton legkésőbb
november 23.-ig. Név és bankszámlaszám: Clubul de Inot MASTERS
Timisoara, :RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, Temesvár,
Kódszám: 22406183. A megjegyzés rovatba kell írni: taxă de participare la concurs; (a
versenydíj).
Pénzt vissza nem térítünk, ha nem jelennek meg a versenyen.
Módosítani lehet a nevezést a helyszínen 12.30-ig.
A rajtlista ki lesz függesztve a medencetérben a falon.
Media
A versenyről online közvetítés lesz a megnevezett oldalon: http://www.timisoara.inotmasters.ro/ .
A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenyen fényképek készülnek.

Közvetítés
A verseny online közvetítésének linkje meg fog jelenni a klub FB oldalán is. A fotókat
pedig ugyanitt közzéteszik.
Kapcsolat
MASTERS Temesvár csapat
FB: https://www.facebook.com/pages/Inot-Masters- Timisoara/186333864711051,
Internet:
www.timisoara.inot-masters.ro, e-mail: contact@timisoara.inot-masters.ro,
mobil: +40 722218 204.

