HOSSZÚTÁVÚSZÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
DEBRECEN, 2020. OKTÓBER 23-25.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a MÚSZ ellenőrzi.
A lejárt engedélyeket meghosszabbítja.
Az ezzel kapcsolatos költségek számlázásra kerülnek, a számlákat a helyszínen kell kiegyenlíteni kézpénzes
számla ellenében, ennek elmulasztása esetén a versenyző nem állhat rajthoz!
A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy személy
jogosult intézkedésre (csapatvezető).
Csapatvezető felelősége:
- Nevezésidíj fizetésére kizárólag átutalással van lehetőség az alábbiak szerint. A nevezés lezárást követően a
Debreceni Sportcentrum szerdai nap folyamán elektronikus számlát fog küldeni, minden nevezett egyesületnek.
A nevezési díjat legkésőbb 2020. október 22. 14.00 óráig kell átutalni, valamint a közleményben az egyesület
nevét és „HUOB 2020” megjelölést kell feltüntetniük.
Az átutalás kifizetéséről szóló bizonylat bemutatása kötelező!
Számlaszám:
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
OTP Bank RT 11738008-20242509
Nevezési díjak helyszíni befizetésére nincs lehetőség!
- A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a versenybíróságnak, verseny
első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt.
- A rajthoz álló versenyzők egyesületük formaruháját viseljék. Magyar egyesületet képviselő versenyző nem
indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben.
- A joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartásáért.
EDZŐI regisztráció: 2020. október 22., 12.00 óráig kérjük a fazekasmoni33@gmail.com címre elküldeni a
bajnokságon résztvevő edzők nevét egyesületenként.
Visszalépés
Egészségügyi okok miatt:
Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával.
Versenybíróság titkárságára az email címen: csopvez@debrecenisportcentrum.hu
Versenybíróság elnöke: Fodor Szabolcs
Az 1500 méteres számok rajtja ellentétes oldalról történik.
Az első futam a legerősebb.
Minden egyéb információ a versenyről, illetve a részvételi feltételekről az Országos Bajnokságok 2020. évi
versenykiírásában találhatók (www.musz.hu).
A helyi szervezők 2020. október 23-án (pénteken) 13.00-tól biztosítják az uszoda használatát edzés és melegítés
céljából.
Szombaton és vasárnap 7:30-tól lehet belépni az uszodába,
A 25 méteres medence a verseny ideje alatt melegítésre és levezetésre használható.
Beléptetés:
versenyzők, edzők: uszoda főbejáratánál, előzetesen regisztrációt követően
kérjük a csatolt vírushelyzeti óvintézkedéseket tartalmazó nyilatkozatot kitöltve, aláírva (kiskorúak
esetében szülői aláírással) sportszervezetenként összegyűjtve adják le belépéskor
- az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező
Uszodai területek:
-

-

a versenymedence mellett a versenyideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen tartózkodhatnak.
a bemelegítő medence körüli területek a csapatok elhelyezésére kijelölt terület.
a medencetér kivételével a maszk használata az egész létesítményben kötelező
öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, az átöltözési lehetőség a fülkékben biztosított.

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Szervező bizottság

