VERSENYKIÍRÁS
Fejér Megyei Körverseny és Közép-Dunántúli régió felmérő úszás
Engedélyszám: …../2021.
A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása 50 m-es medencében a Fejér
megye és a Közép-Dunántúli régió egyesületeinek úszói részére.
Élményszerzés és lehetőség az egyéni csúcsok megjavítására, az
aranyjelvényes szintidők teljesítésére.

A verseny rendezője:

Dunaújvárosi Központi Sportegyesület Úszószakosztálya

A verseny helye:

Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda (Dunaújváros, Építők útja)
50 m-es feszített víztükör, 50x21 m 8 pálya, vízhőfok 27 °C,
elektromos időmérés

A verseny időpontja:

2021. február 13. szombat 9.00 óra Bemelegítés: 8.00 órától. A
résztvevők 7.30-tól léphetnek be az uszodába, test hőmérséklet
mérés után.
A versenyen a Fejér Megyei úszó szakosztályok szabályosan
benevezett versenyzői indulhatnak. Nem nevezhető az a versenyző,
aki az aktuális évjáratos ranglista 1-20. helyezettje adott
versenyszámban.

Résztvevők:

A verseny második felében a Közép-Dunántúli régió versenyzői
felmérő úszást teljesítenek.
Nevezés:

Előnevezés, az online rendszeren (www.muszuszoranglista.hu).
Nevezési határidő: 2021. február 11.(csütörtök) 24.00 óráig.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

Nevezési díj:

1000 Ft/rajt, a 800 m és 1500 m 1500 Ft/rajt.

Díjazás:
A versenyszámok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, a
4-6. helyezettek oklevelet kapnak, a megadott évjáratok szerint.
Eredményhirdetés nem lesz, az érmeket, okleveleket a
csapatvezetőknek kell átvenni.
Helyezések eldöntése:

Az egyes versenyszámokban az időfutamokban elért időeredmény
alapján. A versenyen a joghatályos MÚSZ és FINA szabályok
mérvadók.

Versenybíróság elnöke:

Kéri Mihály

A rendezés és a díjazás költségeit a rendező egyesület fedezi.

Versenyszámok sorrendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

50 m fiú gyors 2012, 2013, 2014
50 m lány gyors 2012,2013,2014
100 m fiú gyors 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
100 m lány gyors 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
10’ szünet
50 m fiú mell 2011, 2012, 2013, 2014
50 m lány mell 2011, 2012, 2013, 2014
100 m fiú hát 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
100 m lány hát 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
10’ szünet
50 m fiú pillangó 2011,2012
50 m lány pillangó 2011, 2012
100 m fiú mell 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
100 m lány mell 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
50 m fiú hát 2012, 2013, 2014
50 m lány hát 2012, 2013, 2014

60’ bemelegítés (várhatóan 11.30-12.00 óra körül)
15. 800 m lány gyors 2010 és idősebb Felmérő úszás – nincs díjazás
16. 1500 m fiú gyors 2010 és idősebb Felmérő úszás – nincs díjazás

Egyéb: a verseny, a járványügyi intézkedésekre való tekintettel zártkapus. A versenyre
10 fő versenyző után 1 fő edző jöhet be. Szülők és kísérők nem tartózkodhatnak az
uszodában! A maszk használata az uszoda területén kötelező!
A mellékelt COVID nyilatkozatot (lásd 3. oldal) kérjük minden csapatvezető a
belépéskor adja át a versenyszervezőknek. Ez feltétele a versenyen való részvételnek.
A versenyen a versenybíróság felé kizárólag a csapatvezető intézkedhet.
Nevezés lemondás: kando.nagy.szilard@gmail.com e-mail címen 2021. február 12. 20.00
óráig.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!
Dunaújváros, 2021. január 20.

DKSE Úszószakosztálya

NYILATKOZAT

Egyesület neve:…………………………………………………………
Alulírott ........................................................... csapatvezető nyilatkozom, hogy a versenyen
résztvevő sportolók és edzők az alábbi szempontoknak megfelelnek:
- Az elmúlt 14 napban nem érintkezett igazoltan COVID – 19 vírussal fertőzött személlyel.
- A COVID – 19 vírusra utaló tünetet nem mutat, a versenyen egészségesen jelent meg.
- Csapatom a versenyen saját felelősségre vesz részt, a járványügyi intézkedéseket magamra
és csapatomra vonatkozóan kötelezőnek tekintem, azokat betartom és betartatom.

Kelt:……………………………........
………………………………………….
csapatvezető aláírása

