Delfin Regionális Bajnokság 2021
Közép-Magyarország III. és Közép-Dunántúl Régió
ÁLTALÁNOS CSAPATVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ
A verseny rendezői:
Közép-Dunántúl Régió – Dunaújváros, Dunaújvárosi Központi SE
Közép-Magyarország III. – Budaörs, Budaörsi SC

Nevezéssel és versenyzéssel kapcsolatos információk
A benevezett versenyzők versenyzői engedélyének érvényességét a nevezési határidő (2021. július 7.
24:00) lejárta után a MUSZ ellenőrzi és a lejárt engedélyeket meghosszabbítja. Az ezzel kapcsolatos
költségek számlázásra kerülnek, az elektronikus számlákat az érintett egyesületek e-mailben
megkapják, azokat átutalással kell kiegyenlíteni a verseny első napjáig. Ennek elmulasztása esetén a
versenyző nem állhat rajthoz.
A nevezési határidő lejárta után a nevezések módosítására nincs lehetőség!
Visszalépés egészségügyi okok miatt:
A 2021-es Országos Bajnokságok versenykiírásában olvasható szabályoknak megfelelően.
Kékkönyvek és sportorvosi engedélyek érvényessége:
A nevezett versenyzők érvényes igazolására szolgáló kék könyvet a versenybíróságnak a verseny első
napján, legkésőbb 08.30-ig kötelező bemutatni. A kékkönyvek bemutatására elektronikus úton is
lehetőség van 2021.07.09 péntek 14.00-ig. A kékkönyveket megfelelő minőségben bescannelve vagy
lefotózva lehet elküldeni a régióhoz tartozó alábbi e-mail címekre.
Közép-Magyarország III.
bscuszas@gmail.com

Közép-Dunántúl
vera-bene@hotmail.com

A versenyről minden egyéb információ és a részvételi feltételek megtalálhatóak az ’Országos
Bajnokságok 2021’ versenykiírásában (www.musz.hu). A versenyszámok sorrendjét megváltoztattuk,
ez alább olvasható.
Minden egyéb más esetben az ’Országos Bajnokságok 2021’ versenykiírásában meghatározott
szabályok az érvényesek.

Nevezési díjak
A nevezési díjak kiegyenlítésére kizárólag átutalással van lehetőség. A nevezések lezárását követően a
Budaörsi SC minden nevezett egyesület számára elektronikus úton megküldi a nevezési díjakról szóló
számlát. A számlák befizetési határideje 2021.07.09 péntek 14.00, a közleménybe fel kell tüntetni az
egyesület nevét, valamint „RegBajn2021” megjelölést. A számlák eredeti példányát a verseny
helyszínén a csapatvezető veheti át. A nevezési díjak befizetésére a helyszínen nincs lehetőség!
Bank: OTP Bank Zrt.
Név: Budaörsi Sport Club

Bankszámlaszám: 11742173-20174594
Közlemény: „egyesület neve” RegBajn2021

A számlázási címeket kérnénk az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével megadni legkésőbb
2021.07.07-ig. https://forms.gle/ba3ofYTzLcNiZdfX6
Amennyiben az egyesület nem egyenlíti ki a nevezési díjakat a megadott határidőig, úgy a versenyzői
nem állhatnak rajthoz!

A verseny lebonyolítása, versenyszámok sorrendje.
SZOMBAT
Bemelegítés: 8.45 - 9.45
Kezdés: 10.00
1. 50 fiú pillangó
2. 50 lány pillangó
3. 200 fiú hát
4. 200 lány hát
5. 400 fiú gyors
6. 400 lány gyors
Szünet, eredményhirdetés
7. 4x50m MIX vegyes
8. 100 fiú mell
9. 100 lány mell
10. 100 fiú gyors
11. 100 lány gyors
Szünet, eredményhirdetés
12. 200 fiú vegyes
13. 200 lány vegyes
14. 4x50m fiú gyors
15. 4x50m lány gyors
Eredményhirdetés

VASÁRNAP
Bemelegítés: 8.45 - 9.45
Kezdés: 10.00
16. 200 fiú gyors
17. 200 lány gyors
18. 50 fiú hát
19. 50 lány hát
20. 200 fiú mell
21. 200 lány mell
Szünet, eredményhirdetés
22. 100 fiú pillangó
23. 100 lány pillangó
24. 4x50m MIX gyors
25. 100 fiú hát
26. 100 lány hát
Szünet, eredményhirdetés
27. 50 fiú mell
28. 50 lány mell
29. 50 fiú gyors
30. 50 lány gyors
31. 4x50m fiú vegyes
32. 4x50m lány vegyes
Eredményhirdetés

A Közép-Magyarország III. és a Közép-Dunántúl Régió egyesületeinek versenyzőit külön értékeljük.
Rajtlista, időrend és az eredmények az alábbi linken lesznek elérhetőek:
https://drive.google.com/drive/folders/1YnfVdx6ga_qCqzBCUXGPwJTbAbBULOBd?usp=sharing

Egyéb fontos információk
Ebédelésre van lehetőség a Házi Sárkány
http://www.klubhotel.hu/hazi-sarkany-etterem

Étteremben

(Klub

Hotel

étterme).

Ezzel kapcsolatban az étterem alábbi elérhetőségén lehet érdeklődni és a megrendeléseket
leadni legkésőbb – 2021.07.06-ig Varga Zita: 0630/915-1490
•

•
•

A verseny szülők számára látogatható. A szurkolói jegyek száma korlátozott. A nevezések
lezárása után, a nevezések számával arányosan kerül elosztásra a nevezett egyesületek
között. Szurkolói belépőjegy ára: 300 Ft
A jegyek csak egy napra érvényesek. Szurkolók csak és kizárólag a lelátó és a nyitott terasz
rész erre kijelölt területén tartózkodhatnak.
A verseny teljes ideje alatt elérhető lesz Live Stream közvetítés.
18 felettiek számára a belépés csak személyi igazolvánnyal együtt érvényes védettségi
kártyával megengedett.

•
•
•
•

Belépéskor minden alkalommal kötelező kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés – ennek
feltételeit a szervezők biztosítják.
A verseny folyamán lesz eredményhirdetés, a megfelelő óvintézkedések betartásával.
Az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező.
A medencetér kivételével a létesítmény minden területén védőmaszk használata

kötelező.
•
•

•

Öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, átöltözési lehetőség az öltözőfülkékben
biztosított.
Egyesületenként (csapatonként) maximum három 3 edző léphet be. Szülők edzőként,
kísérőként sem léphetnek be. Minden egyesület köteles egy csapatvezetőt előre megnevezni.
Edzők és csapatvezetők regisztrációja: 2021. júl. 7. 24.00-ig az egyesület számlázási
címének megadásával együtt, a megadott google űrlapon keresztül. A regisztrált edzők és
csapatvezetők a verseny első napján karszalagot kapnak, melyet a verseny végéig kötelesek
viselni.
A tájékoztatót és a verseny lebonyolítását az aktuálisan érvényben lévő járványügyi
rendeletek és jogszabályok tükrében módosíthatjuk!

A csapatvezető felelőssége és kötelességei:
Egy versenynapon kizárólag egyesületenként az előre leadott csapatvezető jogosult bármiféle
intézkedésre.
•
•

Érvényes kékkönyvek bemutatása legkésőbb a verseny kezdete előtt 30 perccel a
versenybíróság számára.
A járványügyi megelőző intézkedések betartása és betartatása egyesületük minden tagja
számára.

FONTOS HATÁRIDŐK!
✓ Nevezési határidő: 2021.07.07. szerda – www.muszuszoranglista.hu
✓ Ebédrendelés: 2021.07.06. kedd - Varga Zita: 0630/915-1490
✓ Számlázási adatok leadása, edzői és csapatvezetői regisztráció: 2021.07.07. szerda https://forms.gle/ba3ofYTzLcNiZdfX6
✓ Fizetési határidő: 2021.07.09. péntek
Kérdés esetén:
Bene Vera – Közép-D. Régióvezető
+3630/956-2901
Szokolai László –Közép-D. Régió vezetőedző
+3620/943-3051

Jókuti Péter – Közép-M III. Régióvezető
+3620/489-5811
Kovács László – Közép-M III. Régió vezetőedző
+3620/419-6766

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!

