Tisztelt Kollégák!
Ebben az évben is megrendezzük a sokak által kedvelt „dr.Csík Ferenc” emlékversenyünket.
A verseny helye, ideje:
Kaposvári Gyógyfürdı és uszoda
7400 Kaposvár, Csík F sétány
8 rajtköves, 50 m-es versenymedence, nyitott, vízforgatóval ellátott, elektromos idımérés, vízhımérséklet: 26,5 C0
2012. június 09. (szombat) 10.30 óra
Részletes kiírás a muszuszoranglista.hu oldalon hamarosan megtalálható lesz.

Versenyprogramunkban szereplő számokkal hangsúlyozottan a korcsoportos (béka, delfin, gyermek) minősítési
szintek teljesítésére szeretnénk lehetőséget biztosítani! Lásd: 100m gyors és 100m hát, de a többiben is van mód
jelvényszintet úszni, hiszen a felnevezést engedélyezni fogjuk. Viszont a nevezési szintjeinket kérjük majd
komolyan venni, mert nem szeretnénk, ha a versenyünk nem válna „parttalanná”.
Részlet a versenykiírásból:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)

„A”
abszolút kategória (1997 és korábban szül.) fiúk-leányok
„B”
1998-1999 fiúk-leányok
„C”
2000-2001 fiúk-leányok (gyermek)
„D”
2002 fiúk, fiúk-leányok (delfin)
„E”
2003 fiúk, fiúk-leányok (delfin)
„F”
2004 fiúk, fiúk-leányok (béka)
„G”
2005 fiúk, fiúk-leányok (béka)
100 m férfi gyorsúszás
A, B, C, D, E, F, G korosztályok, szint: 2:00
100 m nıi gyorsúszás
A, B, C, D, E, F, G korosztályok, szint: 2:00
200 m férfi mell
A, B ,C, D, E korosztályok, szint:4:00
200 m nıi mell
A, B, C, D, E korosztályok, szint:4:00
100 m férfi pillangó
A, B korosztályok, szint:1:50
100 m nıi pillangó
A, B korosztályok, szint:1:50
eredményhirdetés
100 m fiú hátúszás
A, B, C, D, E, F, G korosztályok, szint: 2:10
100m leány hátúszás
A, B, C, D, E, F, G korosztályok, szint: 2:10
400 m fiú vegyes
A, B, C korosztályok, szint:7:00
400 m leány vegyes
A, B, C korosztályok, szint:7:00
eredményhirdetés
4x50 m fiú vegyesváltó
F-G korosztályok
4x50 m leány vegyesváltó
F-G korosztályok
4x50 m fiú vegyesváltó
D-E korosztályok
4x50 m leány vegyesváltó
D-E korosztályok
4x50 m fiú gyorsváltó
A korosztály nélküli
4x50 m leány gyorsváltó
A korosztály nélküli
A megjelölt versenyszámokban és korosztályokban fogunk majd díjat osztani!
eredményhirdetés

dr. Csík Ferenc Emlékverseny

Akik nem ismerik, vagy még nem hallottak a MUSZ motivációs programjáról, azok a lap túloldalán levő
ismertetőből tájékozódhatnak!
Kiss Gyula szegedi edzőkollégánk kezdeményezésével már a kezdetektől fogva egyetértettünk, - szükségesnek
tartottuk, hogy legyen egy átfogó motivációs rendszer, amely végre megszületett – ezért most nagy örömmel
segítünk a megvalósításban! Már vannak tapasztalataink arról, hogy mennyire és milyen mérvű edzésmunkával
lehet teljesíteni, teljesíttetni a különböző korcsoportos jelvényszinteket. Kérjük, amennyiben szakmai és
szervezési kérdésekben lennének javaslataitok, észrevételeitek, amelyeket velünk is megosztanátok, íme, az
elérhetőségeink:
Kovács László
szakedző
kovimuci@citromail.hu
Csutorás József szakedző
soundstudio@freemail.hu

