HUNGAROSPA KUPA
Hajdúszoboszló 2016 október 29-30 nemzetközi úszóverseny
A verseny rendezője: Hajdúszoboszlói Árpád S.E.
www.arpadse.eoldal.hu
A verseny fő támogatója : Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
Versenyigazgató: Ludmány László nemzetközi versenybíró
A versenybíróság elnöke: Kozma Péter nemzetközi versenybíró
Célja : rangos versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása,
az Árpád uszoda népszerűsítése.
A verseny helye : HUN. 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi u. 35/a.
uszi 2010_500_951_20110509135_569.JPG
Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás medencéje. Vízhőfok: 27 C’. .
A versenyen Tronik elektromos időmérő berendezés működik.
A verseny időpontja : 2016 október 29-30
Résztvevők : hazai és külföldi csapatok úszóversenyzői.
A versenyzőknek rendelkezniük kell versenyzési és sportorvosi engedéllyel,
valamint szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával. A 2008 -ban
születettek és fiatalabbak nevezését nem tudjuk elfogadni!
A külföldi versenyzőknek saját szövetségük engedélye és érvényes sportorvosi
is szükséges.
Korosztályok: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998
és idősebbek, leány és fiú versenyzőknél egyaránt!
A versenyszámok és azok sorrendje:
1. nap október 29-én 13,30 óra
bemelegítés: 12,00-13,10-ig
1.
2.
3.
4.
5.

2. nap október 30-án 9,30 órától
bemelegítés: 8,10-9,20-ig

100 m. fiú gyorsúszás
6.
100 m. leány hátúszás
100 m. leány gyorsúszás
7.
100 m. fiú hátúszás
100 m. fiú mellúszás
8.
100 m. leány pillangóúszás
100 m leány mellúszás
9.
100 m. fiú pillangóúszás
10 x 50 m. mix gyorsváltó (5 leány és 5 fiú)
korhatár nélkül (a sorrend nincs meghatározva)

-2Helyezések eldöntése : az időfutamokban elért időeredmények alapján. Az
évjáratok külön lesznek értékelve. Az utolsó futam a legerősebb.
Díjazás : a versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. érem, IV-VI.
helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A legeredményesebb
versenyzők a 4 egyéni versenyszámban elért összesített LEN pontok
alapján a verseny végén külön díjban részesülnek.
Nevezés : előnevezéssel (csak a magyar versenyzőknek) on-line rendszeren:
http://www.muszuszoranglista.hu 2016 október 15-24-ig
A külföldi versenyzők 2016 október 23-ig a következő e-mail címen
nevezhetnek:
arpad.se@gmail.com
A külföldiek beérkezett nevezéseit visszaigazoljuk!
Kontakt személy: Ludmány László Tel.: ..36-52-432-496
Mob: .. 36-70-600-7641
Nevezési díj : 900 Ft. rajtonként. A helyszínen nevezést nem fogadunk el! Az
esetleges módosításokat, visszalépéseket kérjük legkésőbb október 26-ig
jelezni szíveskedjenek, ellenkező esetben a nevezési díjat ki kell fizetni!
Egyebek:

- az egyrajtos szabályt alkalmazzuk
- a versenyen a joghatályos MUSZ szabálykönyv előírásai, illetve
szabályozás hiányában a FINA előírásai a mérvadóak
- a versenyzők felszereléseik és értéktárgyaik megőrzéséről maguk
gondoskodnak, azok elvesztéséért a rendezőség felelősséget nem
vállal!
- az uszodában papucs használata kötelező
- a rajtlista megtekinthető október 27-től, a jegyzőkönyv
pedig letölthető a S. E. honlapjáról: www.arpadse.eoldal.hu

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség engedélyezte a 1840 / 2016 számon.
Hajdúszoboszló, 2016 január 1..
Ludmány Lászlóné
S. E. elnök

