SERDÜLŐ-IFJÚSÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, ORV
BUDAPEST, 2020.11.12-15.

Tekintettel az Orbán Viktor által november 9-én bejelentettekre, a Magyar Úszó Szövetség mindent
megtesz, hogy biztonságos körülmények között, de az eredetileg tervezett helyszínen és időpontban
tudja megrendezni a serdülő és az ifjúsági országos bajnokságot. A Szövetség szakmai vezetésével
történt konzultációt követően, a biztonságos lebonyolítás érdekében több módosítást, illetve
intézkedést vezettünk be, amelyek az általános információkkal együtt alább olvashatók.

A LEGFONTOSABB VÁLTOZTATÁS, HOGY A VERSENYEKET IDŐFUTAMOS
BONYOLÍTJUK LE, KÜLÖNVÁLASZTVA A SERDÜLŐ ÉS AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYT.

RENDSZERBEN

Ezek alapján a versenyszámok sorrendje a következő:
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15.
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6.

200m női pillangó „I”

16.

200m női vegyes „I”

24.

100m női gyors „I”

34.

50m női hát „I”

7.

100m ffi mell „I”

17.

4x100m ffi gyors „I”

25.

200m ffi hát „I”

35.

100m ffi pillangó „I”

8.

100m női mell „I”

18.

4x100m női gyors „I”

26.

200m női hát „I”
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100m női pillangó „I”
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1500m női gyors „I”

Megjegyzés: „S”: Serdülő

„I”: Ifjúsági

Az Olimpiai Reménységek Versenyének nem rendezünk külön futamot; az érintett külföldi versenyzők
a serdülő korosztály időfutamaiba kapnak besorolást, értékelésnél pedig nemzetenként a két legjobb
versenyző eredményét vesszük figyelembe. A válogatott váltók összeállítása a szövetségi kapitány
feladata.
FONTOS! A délutáni versenyek korábban, 16 órától kezdődnek (egységesen mindegyik napon).
Kapunyitás szigorúan másfél órával a versenykezdete előtt, tehát délelőtt 7:30-kor, délután pedig
14:30-kor lesz. Délelőtt csak a serdülő, délután pedig csak az ifjúsági korosztály versenyzői léphetnek
be; ennek betartására fokozottan kérjük a csapatvezetőket, edzőket!
A versenyek végeztével, tehát
-

csütörtökön a 800 méteres női gyorsúszás
pénteken a 4x100 méteres női gyorsváltó
szombaton a 4x200 méteres női gyorsváltó
vasárnap az 1500 méteresnői gyorsúszás

után mindenkinek távoznia kell az uszodából, így azt követően levezetésre NEM LESZ LEHETŐSÉG.
Eredményhirdetés nem lesz, minden session után a csapatvezető feladata átvenni az érmeket.

Edzői regisztráció: 2020. november 11. 9.00 óráig kérjük a nyab@musz.hu címre elküldeni a bajnokságon
résztvevő edzők nevét egyesületenként. A létszámkorlátozás miatt 10 versenyző alatt maximum 2 edző,
10 versenyző felett maximum 3 edző regisztrálása megengedett.
A verseny zártkapus, szülő/kísérő nem léphet be az uszoda területére!
Beléptetés:
-

versenyzők, edzők: uszoda főbejáratánál, előzetes 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 verseny ideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen
tartózkodhatnak
a csapatok az előre kijelölt helyen tartózkodhatnak a lelátón, a távolságtartás szabályait szigorúan
betartva
a maszk használata az egész létesítmény területén kötelező

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét a nevezést követően a MÚSZ ellenőrzi.
A lejárt engedélyeket meghosszabbítja. Az ezzel kapcsolatos költségek számlázásra kerülnek, a számlákat
átutalással kérjük kiegyenlíteni.
A bajnoki versenyeken ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy személy
jogosult intézkedésre (csapatvezető).
Nevezési díj fizetésére kizárólag átutalással van lehetőség. A nevezési díjat legkésőbb 2020. november 11.
14.00 óráig kell átutalni. Az átutalás kifizetéséről szóló bizonylat bemutatása kötelező!
Számlaszám:
Magyar Úszó Szövetség
MKB Bank, 10300002-10534969-49020037
A 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 betartása kötelező.
Versenybíróság elnöke: Dr. Török Enikő
Minden egyéb információ a versenyről, illetve a részvételi feltételekről az Országos Bajnokságok 2020. évi
versenykiírásában találhatók (www.musz.hu).
Köszönjük a megértést és az együttműködést; közös érdekünk a szigorú szabályok betartása. Mindenkinek
sikeres versenyzést kívánunk!

