2019-es Úszó VB nyíltvízi versenyszámainak I. válogató – 10 km - versenykiírása
2018. december 19. szerda 9 óra Győr sportuszoda
Általános rendelkezések:
1. A verseny rendezője: Magyar Úszó Szövetség és a Győri Úszó Sport Egyesület
2. A versenybíróság elnöke: Párkány Gabriella
3. A verseny célja: a 2019-es úszó VB nyíltvízi versenyszámainak kvalifikációs versenyein résztvevő versenyzők kiválasztása
4. A verseny helye: Aquasport Center, 9025 Győr Olimpia utca 1.
5. Résztvevők: A hazai úszócsapatok versenyzői. A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes sportorvosi engedéllyel, a MÚSZ versenyzői
licencével, valamint a szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával!
6. Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. Az első futam a legerősebb. A versenyen kézi időmérés és az
egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra! Pályánként 2 fő versenyző indul, tehát A és B pálya lesz a versenyen! A versenyen a nevezések
számától függően a férfiak és nők együtt indulnak, amennyiben a nevezők száma nem éri el a 21 főt.
7. Díjazás: A versenyszámokban a nők versenyében a legjobb időeredményt elérő I. és II. helyezett versenyző, míg a férfiaknál a legjobb
időeredményt elérő I-III. helyezett versenyző – az „A” válogatott kerettagokon kívül – MÚSZ költségen részt vehet a MÚSZ elnöksége (3941/2018. 09.26. számú határozata) által elfogadott 10 km-es nyíltvízi válogató versenyeken 2019-ben.
8. Nevezés: a musz@musz.hu és másolatban a gellert.gabor@hotmail.com címre
Nevezési határidő: 2018. december 16.
Ezután a nevezések változtatására nincs lehetőség, a nevezések csak a megadott időpontig lemondhatók vagy módosíthatók, helyszíni nevezés,
lemondás és módosítás nem lehetséges! Minden benevezett versenyző után ki kell fizetni a nevezési díjat, még abban az esetben is, ha a
versenyző nem áll rajthoz. Csak orvosi igazolás esetén tekintünk el a nevezési díj befizetésétől!
A verseny rajtlistája december 17-től a MÚSZ weboldalán megtekinthető.
9. Ruházat: A MUSZ jelenleg érvényes szabálya szerint a versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített
úszónadrágokat/úszódresszeket használhatják.
10. Nevezési díj: 3000 ft nevezésenként, melyet a verseny kezdete előtt kérünk a versenyirodában befizetni
Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk.
Versenyzők és edzőik belépése ingyenes, szülők és kísérők belépőjeggyel látogathatják a versenyt. Az uszoda parkolója ingyenesen vehető
igénybe.
11. MÚSZ engedély: A versenyt a MÚSZ engedélyezte…. számon
12. Egyéb: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a FINA előírásai az irányadók.
A versenyrendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, szállás, biztosítás, stb.) a meghívott
szakosztályokat terhelik.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!
A versenyszámok sorrendje:
2018. 12. 19. szerda

bemelegítés:
08.00-tól
Időfutamok:
09.00-tól

1.
2.

2005 és idősebbek
2005 és idősebbek

10 km férfi gyors
10 km női gyors

Budapest, 2018. 12. 05.
Gellért Gábor szövetségi kapitány
nyíltvízi úszás szakág
Magyar Úszó Szövetség

