Concursul internațional de ȋnot

Ediţia a IV-a
2-3 MARTIE 2013 - ORADEA
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1. Scopul concursului:
- Depistarea copiilor talentați și promovarea ȋnotului;
- Verificarea ȋnotǎtorilor;
- Ȋntǎrirea relațiilor de prietenie cu cluburile de ȋnot din orașele țǎrii și
cu cele din țǎrile ȋnvecinate;
- Dezvoltarea spiritului competițional.
2. Locul de desfǎșurare:
Oradea, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu”, 8 culoare, lungimea
bazinului 50 m, temperatura apei: 260-280 C.
3. Organizatorii concursului: C.S.Crișul Oradea, C.S.M Oradea, D.J.T.
Bihor.
4. Categorii de vȃrstǎ: 2005 și mai mici, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,
1999 și mai mari (OPEN), bǎieți și fete;
Sportivii participanți trebuie sǎ aibǎ obligatoriu viza medicalǎ la zi,
verificarea acestora se face la ședința tehnicǎ.
5. Regulament:
- Concursul se va desfǎșura dupǎ modelul seriilor contra-cronometru,
cronometraj electronic.
- Primii 3 sportivi de la fiecare probǎ de concurs, pe an de naștere și sex,
vor fi premiați cu medalii, diplome și cadouri, iar locurile IV-VI vor fi
premiate cu diplome. Toți concurenții ȋnscriși vor fi recompensați.
- Taxa de concurs este 25 lei pe sportiv.
-Ȋnscrierile
se
fac
online
pe
site-ul
concursului
www.cmsh2013.freshmonday.ro pȃna cel tȃrziu la data de 22.02.2013.
6. Programul competiției
- Competiția se va desfǎșura ȋn data de 02.03.2013-03.03.2013 dupǎ
urmǎtorul program:
Sȃmbǎtǎ 02.03.2013 ora 14 - Reuniunea I - a
(ȋncǎlzirea și ședința tehnicǎ de la ora 13)
Duminicǎ 03.03.2013 ora 10 – Reuniunea a II-a
(ȋncǎlzirea de la ora 9)
Organizatorii vor oferi participanților informații referitoare la posibilitǎțile
de cazare și masǎ sau orice alte detalii le sunt necesare, informații care se vor afla
și pe site.
Persoane de contact: Illes Zsolt 0740-295223 , Schier Georgeta 0721-422335 ;
Madau Cristina 0744-224363.
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Reuniunea I-a Sȃmbǎtǎ 02.03.2013 ora 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

50 m liber bǎieți 2005 și mai mici – fiu gyors 2005 es kissebbek
50 m liber fete 2005 și mai mici – leany gyors 2005 es kissebbek
50 m liber bǎieți 2004 – fiu gyors
50 m liber fete 2004 – leany gyors
50 m liber bǎieți 2003 – fiu gyors
50 m liber fete 2003 – leany gyors
50 m liber bǎieți 2002 – fiu gyors
50 m liber fete 2002 – leany gyors
100 m liber bǎieți 2001 – fiu gyors
100 m liber fete 2001 – leany gyors
100 m liber bǎieți 2000 – fiu gyors
100 m liber fete 2000 – leany gyors
100 m liber bǎieți 1999 și mai mari (OPEN) – fiu gyors
100 m liber fete 1999 și mai mari (OPEN) – leany gyors
50 m bras bǎieți 2005 și mai mici – fiu mell 2005 es kissebbek
50 m bras fete 2005 și mai mici – leany mell 2005 es kissebbek
50 m bras bǎieți 2004 – fiu mell
50 m bras fete 2004 – leany mell
50 m bras bǎieți 2003 – fiu mell
50 m bras fete 2003 – leany mell
50 m bras bǎieți 2002 – fiu mell
50 m bras fete 2002 – leany mell
100 m bras bǎieți 2001 – fiu mell
100 m bras fete 2001 – leany mell
100 m bras bǎieți 2000 – fiu mell
100 m bras fete 2000 – leany mell
100 m bras bǎieți 1999 și mai mari (OPEN) – fiu mell
100 m bras fete 1999 și mai mari (OPEN) – leany mell
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Reuniunea a II-a Duminicǎ 03.03.2013 ora 10
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200 Mixt bǎieți 2001 – fiu vegyes
200 Mixt fete 2001 – leany vegyes
200 Mixt bǎieți 2000 – fiu vegyes
200 Mixt fete 2000 – leany vegyes
200 Mixt bǎieți 1999 și mai mari (OPEN) – fiu vegyes
200 Mixt fete 1999 și mai mari (OPEN) – leany vegyes
50 m spate bǎieți 2005 și mai mici – fiu hat 2005 es kissebbek
50 m spate fete 2005 și mai mici – leany hat 2005 es kissebbek
50 m spate bǎieți 2004 – fiu hat
50 m spate fete 2004 – leany hat
50 m spate bǎieți 2003 – fiu hat
50 m spate fete 2003 – leany hat
50 m spate bǎieți 2002 – fiu hat
50 m spate fete 2002 – leany hat
50 m spate bǎieți 2001 – fiu hat
50 m spate fete 2001 – leany hat
50 m spate bǎieți 2000 – fiu hat
50 m spate fete 2000 – leany hat
50 m spate bǎieți 1999 și mai mari (OPEN) – fiu hat
50 m spate fete 1999 și mai mari (OPEN) – leany hat
50 m fluture bǎieți 2004 și mai mici – fiu pillango 2004 es kissebbek
50 m fluture fete 2004 și mai mici – leany pillango 2004 es kissebbek
50 m fluture bǎieți 2003 – fiu pillango
50 m fluture fete 2003 – leany pillango
50 m fluture bǎieți 2002 – fiu pillango
50 m fluture fete 2002 – leany pillango
50 m fluture bǎieți 2001 – fiu pillango
50 m fluture fete 2001 – leany pillango
50 m fluture bǎieți 2000 – fiu pillango
50 m fluture fete 2000 – leany pillango
50 m fluture bǎieți 1999 și mai mari (OPEN) – fiu pillango
50 m fluture fete 1999 și mai mari (OPEN) – leany pillango
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