Versenytájékoztató
LIV. Országos Gyermek Bajnokság, Hódmezővásárhely 2022.
A verseny időpontja, rendezője: 2022. 07. 27.-30., Hód-Fürdő Kft.
A verseny helyszíne: Gyarmati Dezső Sportuszoda, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1.
Kedves Résztvevő Csapatok, Versenyzők és Edzők!
Az 2022. évi Gyermek Bajnokság megrendezése az elmúlt évihez hasonló formában történik.
•

A Szülők és hozzátartozók beléptetése a főbejáratnál történik 700 Ft-os napi lelátójegy
pénztárnál történő megváltása ellenében. A jegy feljogosítja őket a délelőtti és délutáni
versenyek megtekintésére és a kültéri medencék használatára is! Ebben az esetben csak a
kültéri strand öltözőit használhatják. Minden nap más színű karszalag lesz használatban
azonban van lehetőség előre megváltani a 4 nap belépőjét

•

Hozzátartozók a fedett medencetérbe csak az udvar felől léphetnek be az elhelyezett mobil
lelátok elérése végett. Az öltözői folyosóra nem léphetnek be! Kérjük a szülőket, hogy a
gyermekektől és csapatoktól elszeparáltan a lelátó büfé felőli részében foglaljanak helyet!

Tisztelettel kérjük a hozzátartozókat, hogy a verseny ideje alatt minimálisra csökkentsék a
versenyzőkkel való érintkezést! Ezzel segítik a rendezők és edzők munkáját!
•

Edzőknek, versenyzőknek a beléptetése a parkoló felőli oldalon történik! Az edzők
karszalagot kapnak, melyet a 4 nap folyamán viselniük kell!

Kérjük a csapatokat, hogy a gördülékeny beléptetés érdekében 2022.07.26-ig küldjék meg a csapat
névsort, edzőkkel kiegészítve a katona.zsolt@hodfurdo.hu címre!
•

A verseny ideje alatt plusz bemelegítésre és levezetésre a tanmedence, valamint a kinti 50
méteres medence 7-8-as pályái használhatók! A délelőtti és délutáni versenyek közötti
időszakban a fedett versenymedence edzés céljából használható!

2022.07.26. kedd délután 16.00-20.00-ig a Hód-Fürdő Kft. ingyenes lehetőséget biztosít a résztvevő
csapatoknak egy rövid ismerkedő edzésre a fedett versenymedence 6-7-8-9-es pályáin és a nyitott
úszómedence 4-5-6 pályáin. A beléptetés ekkor már a parkoló felőli oldalon fog történni a leadott
névsorok alapján.
•

A verseny lebonyolítására a versenykiírásban foglaltak a mérvadók.

•

A benevezett versenyzők versenyzési engedélyének érvényességét, a nevezést követően a
MÚSZ ellenőrzi. A lejárt engedélyeket meghosszabbítja.

•

A benevezett versenyzők igazolására szolgáló érvényes kék könyvek bemutatása a
versenybíróságnak, verseny első napján, legkésőbb 1 órával a verseny kezdete előtt kérjük!
A rajthoz álló versenyzők egyesületük formaruháját viseljék! Magyar egyesületet képviselő
versenyző nem indulhat más ország zászlóját, feliratát tartalmazó felszerelésben!

•

Kérjük a joghatályos WADA Kódexben foglaltak betartását!.

Visszalépés:

•

Előfutamok: a visszalépés díjmentesen megtehető, bejelentés nem szükséges.
Döntők: Visszalépés a délutáni döntőkből a versenyszám befejezését követően legkésőbb 30
percig díjmentesen lehetséges. A visszalépést a csapatvezető köteles a versenybíróság
titkárának írásban bejelenteni, az erre vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül
történt bejelentéseket a versenybíróság nem fogadja el. Költsége: Térítésmentes

•

Egészségügyi okok miatt: Bármikor lehetséges. A versenyorvos igazolásának bemutatásával.

•

A határidőn túli visszalépések díjkötelesek (kivéve egészségügyi ok miatt, ekkor viszont a
versenyző az adott versenynapon egyéb versenyszámokban sem állhat rajthoz).

•

A bajnoki versenyen ugyanazon a versenynapon a nevező sportszervezet nevében kizárólag egy
személy jogosult intézkedésre (csapatvezető).

Nevezési díjak:
•

A nevezési díjak fizetését kizárólag átutalással lehet megtenni. A nevezési díjak helyszíni
befizetésére nincs lehetőség! Az utaláshoz díjbekérő kérhető pontos számlázási adatok
megadásával a tejes.katalin@hodfurdo.hu címen. Utalás a Hód-Fürdő Kft. 1040055900032746-00000002 számlájára küldendő lehetőleg 2022.07.26. éjfélig.

Egyéb vitás kérdésekben, mint pl. visszalépés illetékes Lázár Olga nemzetközi versenybíró, a
versenybíróság elnöke és Katona Zsolt ügyvezető +36 30 463-3203 (katona.zsolt@hodfurdo.hu)
Információ: http://www.hodfurdo.hu/versenysport-35
és
https://www.facebook.com/gyarmatidezsosportuszodaalfagymtoroksandorhodfurdo
Fontos, hogy az uszoda körüli parkoló fizetős! Ingyenes parkolásra a Kaszap utcán lévő Aldi, Interspar
előtti parkolók használhatók, az uszodától 350 méterre!
Minden résztvevőt és érdeklődőt szeretettel várunk!
(Rendezőség)

