Hajós Alfréd Kupa III. Forduló
Versenykiírása
1.Verseny helye: Debreceni Sportuszoda (Debrecen Zákány u. ) 10 pályás versenymedence,
elektromos időmérés, vízhőfok 26-27 C. /A verseny 8 pályán kerül lebonyolításra/
2. A verseny ideje: 2015. Október 10. szombat 10.00 óra
3. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a meghívott egyesületek versenyzői részére
4. A verseny rendezője: Debreceni Sportcentrum Sportiskola Úszószakosztálya
5. A versenybíróság elnöke: Kozma Péter
6. A verseny résztvevői:
- Az egyesületek által benevezett versenyzőknek, érvényes tagsági jogviszonnyal, versenyzési és
sportolói azonosító kártyával, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel kell rendelkezniük.
Az 1985. január 01 után született versenyzők esetében, az úszásnem sikeres szakmai minimum
vizsgája is szükséges.
7. Korosztályok:
„ A”kategória 2000 és idősebb fiú - leány
„B” kategória 2001-2002
fiú - leány
„C” kategória 2003-2004
fiú – leány
„D” kategória 2005
fiú – leány
„E” kategória 2006
fiú -- leány
„F” kategória 2007
fiú – leány
„G” kategória 2008 és fiatalabb fiú – leány
8. Nevezési időszak: 2014, Szeptember 28.-től - Október 06.-ig 24.00-óráig.
A nevezések csak a megadott időintervallum alatt lehetségesek, illetve törölhetők, módosíthatók.
Helyszíni nevezést, módosítást nem fogadunk el!
Nevezés:
- A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek a MÚSZ úszás rendszerén keresztül
http://www.muszuszoranglista.hu
- A külföldi versenyzők a nevezéseket az alábbi email címre küldjék:
zoltan.milotai@dbsportcentrum.hu
9.Nevezési díj: - 800 Ft/fő/rajt
- Fizetés módja, készpénzben a helyszínen, számla alapján.
10.Díjazás:
- A versenyszámokban, nemenként és korcsoportonként elkülönítve történik.
- Minden kategória első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
11. Egyebek:
- Bemelegítésre 8.45 – 9.45-ig van lehetőség az 50m-es medencében.
- A 25 m-es medence igénybe vételére a verseny ideje alatt korlátlan lehetőség nyílik.
- Minden versenyszámban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam a legerősebb.
- Az eredményhirdetés a versenyszámok alatt történik. Kérjük a versenyzők pontos megjelenését!
- Az uszodába a versenyzők, edzők, nézők ingyenesen léphetnek be.
- Az uszoda házirendjének betartása mindenkire nézve kötelező
12. A versenyen a MUSZ és FINA szabályait alkalmazzuk.

13. A versenyszámok és azok sorrendje:
1./ 100 m fiú gyors
2./ 100 m leány gyors
3./ 200 m fiú hát
4./ 200 m leány hát
5./ 100 m fiú hát
6./ 100 m leány hát
7./ 100 m fiú pillangó
8./ 100 m leány pillangó
9./200 m fiú mell
10./200 m leány mell
11./100 m fiú mell
12./100 m leány mell
13./200 m fiú vegyes
14./200 m leány vegyes
15./400 m fiú gyors
16./400 m leány gyors

A-B-C-D-E-F-G korcsoport
A-B-C-D-E-F-G korcsoport
A-B-C-D-E
korcsoport
A-B-C-D-E
korcsoport
F-G
korcsoport
F-G
korcsoport
A-B- C-D-E
korcsoport
A-B-C-D-E
korcsoport
A-B-C-D-E
korcsoport
A-B-C-D-E
korcsoport
F-G korcsoport
F-G korcsoport
A-B-D-E
korcsoport
A-B-D-E
korcsoport
A-B-C
korcsoport
A-B-C
korcsoport

Sántics Béla
DSC-SI úszószakosztály igazgató

