INTERCISA KUPA
l.forduló
VERSENYKIÍRÁS

2022.március 05.

FABÓ ÉVA SPORTUSZODA
DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA 9.

VERSENYKIÍRÁS

INTERCISA KUPA l. forduló
MÚSZ versenyengedély száma: …./2022
A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása 50m-es medencében, az
aranyjelvényes szintidők és bajnokságokra szintidők teljesítésére.

A verseny rendezője:

DKSE Úszószakosztálya

A verseny helye:

Fabó Éva Sportuszoda (Dunaújváros, Építők útja 9.)
50m-es feszített víztükör, 50x21m 8 pálya, víz hőfok: 27 °C

A verseny időpontja:

2022. március 05. (szombat) 09.30 óra,
bemelegítés.8.15-9.20 között.
A versenyen azok a versenyzők indulhatnak, akik érvényes
versenyzési és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.

Résztvevők:

Nevezés:

Előnevezés az online rendszeren keresztül
(www.muszuszoranglista.hu)
Nevezési határidő: 2022. március 02. (szerda) 24:00 óráig. Helyszíni
nevezésre nincs lehetőség!

Nevezési díj:

1.800,- Ft/rajt, amelyet átutalással kell rendezni. Kérjük a résztvevő
csapatokat, hogy a számlázási adatokat az info@dkse.eu e-mail
címre a nevezési határidőig elküldeni (03.02. 24.00 óra) és a
számlát 2022. 03. 07. (hétfő) 12.00 óráig kiegyenlíteni
szíveskedjenek!
Nevezés lemondása 2022. március 04. (péntek) 10.00 óráig
lehetséges, a swimming.dkse@gmail.com e-mail címen, ezt követően
nem áll módunkban nevezést törölni, a határidőig nem törölt
nevezéseket ki kell fizetni.

Az eredményeket a versenyszámonként megadott évjáratok szerint
hirdetjük. A versenyszámok 1-3. helyezettjei érem díjazásban
részesülnek. A 2011-ben születettek és az annál fiatalabb korosztályok
4-6. helyezettjei tárgyjutalmat kapnak.
Minden versenyszám nyílt, az adott versenyszám mellett jelöljük
az értékelésre kerülő évfolyamokat.
A *-gal jelölt 200 m pillangóra Delfin korosztályú versenyző nem
nevezhető.
Helyezések eldöntése: Az egyes versenyszámokban az időfutamokban elért időeredmény
alapján. A versenyen a joghatályos MÚSZ és FINA szabályok
mérvadóak.
Díjazás:

A rendezés és díjazás költségeit a rendező egyesület fedezi.

Versenyszámok sorrendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

200 m fiú gyors
2006-07,2008-09,2010,2011
200 m lány gyors
2007-08,2009-10,2011,2012
50 m fiú gyors
2012,2013,2014,2015
50 m lány gyors
2013,2014,2015
200 m fiú pillangó* 2006-07,2008-09,2010,2011
200 m lány pillangó* 2007-08,2009-10,2011,2012
50 m fiú pillangó 2012,2013,2014
50 m lány pillangó 2013,2014
100 m fiú hát
2012,2013,2014
100 m lány hát
2013,2014
8x50 m MIX gyorsváltó 4 fiú, 4 lány, 2010-es születésűek közül max. 4 fő
és 2010 és fiatalabbak
200 m fiú vegyes
2006-07,2008-09,2010,2011
200 m lány vegyes
2007-08,2009-10,2011,2012
100 m fiú mell
2012,2013,2014
100 m lány mell
2013,2014
400 m fiú gyors
2006-07,2008-09,2010,2011,2012
400 m lány gyors
2007-08,2009-10,2011,2012,2013

Egyebek:
A versenyt, az aktuális járványügyi intézkedések figyelembevételével rendezzük meg, melyről
a versenyt megelőző napokban adunk tájékoztatást. A verseny zárt kapus, szülők, kísérők
kizárólag az uszoda előcsarnokában tartózkodhatnak, a versenyzők csak egyesületi edző
kíséretében léphetnek be a verseny helyszínére.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tagkönyveket és a mellékelt COVID nyilatkozatot
kitöltve, aláírva szíveskedjenek a versenybíróságnak leadni.
A versenyen a versenybíróság felé kizárólag a csapatvezető intézkedhet.

Nyilatkozat

Egyesület neve:…………………………………………………………
Alulírott .................................................. csapatvezető nyilatkozom, hogy a versenyen
résztvevő sportolók és edzők az alábbi szempontoknak megfelelnek:
- Az elmúlt 14 napban nem érintkezett igazoltan COVID – 19 vírussal fertőzött
személlyel.
- A COVID – 19 vírusra utaló tünetet nem mutat, a versenyen egészségesen jelent meg.
- Csapatom a versenyen saját felelősségre vesz részt, a járványügyi intézkedéseket magamra és
csapatomra vonatkozóan kötelezőnek tekintem, azokat betartom és betartatom.

Kelt:………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
csapatvezető aláírása

