XXII. NEMZETKÖZI SZENIOR ÚSZÓVERSENY
GÁSPÁR ERVIN EMLÉKVERSENY
Békéscsaba, 2019. március 16 – 17.
A VERSENY RENDEZŐI :

Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

A VERSENY TÁMOGATÓJA: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti Együttműködési Alap
A VERSENY IDŐPONTJA :

A VERSENY HELYE :
Cím :
Vízhőfok :

2019. március 16. szombat 14.00 óra
bemelegítés 13.00-tól
2019. március 17. vasárnap 9 óra
bemelegítés 8.00-tól
Az Árpád uszoda 50 m-es 8 pályás feszített víztükrű
sátortetős medencéje
5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.
27 Celsius fok

A VERSENY RÉSZTVEVŐI :
- A nemzetközi szabályoknak megfelelően 25 éves, vagy annál idősebb
versenyző nők és férfiak.
- Sportorvosi vizsgálat ajánlott, mindenki a saját felelősségére versenyez.
- Az uszodában meleg vizes nyitott és fedett medencék, szauna van, amely
kellemes kikapcsolódást biztosít a verseny előtt és után.
Kézi időmérés , ezért felkészülési verseny./ FV/
A nem regisztrált, egyesületen kívüli versenyzők 1000 Ft nevezési díjat fizetnek.
VERSENYSZÁMOK :
2019. március 16. szombat

2019. március 17. vasárnap

Bemelegítés : 13.00 – 13.45
Ünnepélyes megnyitó : 13.50
Időfutamok: 14.00-tól
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

200 m ffi mellúszás
200 m női mellúszás
50 m ffi pillangó
50 m női pillangó
100 m ffi hát
100 m női hát
50 m ffi mell
50 m női mell
100 m ffi gyors
100 m női gyors
200 m ffi vegyes
200 m női vegyes
4x50 m ffi gyorsváltó
4x50 m női gyorsváltó

Bemelegítés : 8.00 – 9.00
Időfutamok : 9.00-tól

15. 400 m ffi gyors (Gáspár Ervin emlékfutam)
16. 400 m női gyors (Gáspár Ervin emlékfutam)
10 perc bemelegítés
17. 50 m ffi gyors (Marik László emlékszám)
18. 50 m női gyors
19. 100 m ffi pillangó
20. 100 m női pillangó
21. 50 m ffi hát
22. 50 m női hát
23. 100 m ffi mell
24. 100 m női mell
25. 4x50 m ffi vegyes váltó
26. 4x50 m női vegyes váltó

Nevezni a www.szeniorob.hu oldalon online lehet 2019.02.25-03.10. között.
HELYSZÍNI NEVEZÉST NEM FOGADUNK EL !
NEVEZÉS LEMONDÁSOKAT 2019. MÁRCIUS 14-én ÉJFÉLIG TUDUNK CSAK ELFOGADNI !
INFORMÁCIÓ :

Juhászné Tóth Margit 30-423-6710
e-mail: juhaszne.gitta53@gmail.com

NEVEZÉSI DÍJ :

egyéni számokban
váltóban

Pető László 20-326-5457

600 - Ft / fő
1.200 -Ft / váltó

70 év feletti ( X. kcs-tól fölfelé ) versenyzőknek 2 szám ingyenes,
váltóban 280 év feletti csapatok nevezése díjtalan.
Nevezési díjat nem tudunk más versenyzőre átruházni!
DÍJAZÁS : az első három helyezettek érem díjazásban részesülnek.
A Marik László emlékfutam nemzetközi pontrendszer alapján számított
győztese Marik Lászlóné különdíját kapja.
A 400 m gyors Gáspár Ervin emlékfutam nemzetközi pontrendszer alapján
számított férfi és női győztese tárgyjutalmat és vándorserleget kap.
KORCSOPORTOK : Besorolása a MÚSZ, a LEN és a FINA előírásainak megfelelően történik.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK :
-

A versenyen mindenki saját felelősségére és költségére indulhat.
Egyes korcsoportok együtt indíthatók, de értékelésük külön történik.

A nevezési díj és a vacsora befizetése a helyszínen történik.
Az első napi verseny után közös vacsorára és zenés, táncos estre hívunk
minden versenyzőt és kísérőt a KNER nyomda földszintjén levő
Kornélia étterembe 2.800.- Ft/fő áron, 19.00 órától. Tombola !
/ Vacsorára jelentkezni a nevezési lapon kell, a vegetáriánus igényt a befizetéskor kérjük jelezni. /

A szállás intézése egyénileg történik.(segítség a bekescsaba.hu oldal)

Békéscsaba, 2019. január 22.
Pető László
az egyesület eln.helyettese

Juhászné Tóth Margit
az egyesület elnöke

