Nyíltvízi Országos Úszó Bajnokság 2012
Szeged, Maty-ér Olimpiai Evezős és Kajak-kenu Központ
A verseny rendezője:

Magyar Hosszútávúszó Szövetség a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
és a Szegedi Úszó Egylet

A verseny célja:

2012 év hosszútáv úszó egyéni és csapat bajnoki címeinek eldöntése és
válogató a Törökországban rendezendő junior valamint a szeptemberben
Olaszországban rendezendő felnőtt Európa Bajnokságra valamint
versenyzési lehetőség biztosítása.

Az időeredmények függvényében az MHÚSZ szakmai bizottsága dönti el, hogy
kinek a versenyeztetését támogatja, költségeit fizeti a kontinens ifjúsági és
felnőtt EB-n. Ha a Szövetség az időeredményét nem ítéli versenyképesnek az 16 helyezésre, akkor lehetőséget biztosít önköltséges alapon, a versenyen való
részvételre. Az olimpikonok erőnyerők, valamint azok a versenyzők, akik
kvalifikációs versenyen indulnak - de az olimpiára nem kvalifikálják magukat,
az EB-re szintén előnyt élveznek.

A verseny résztvevői:

Az alábbiakban megjelölt korosztályok igazolt női és férfi versenyzői,
akik kék egyesületi tagsági könyvvel, érvényes sportorvosi igazolással
rendelkeznek.

A verseny ideje:

2012. június 23. szombat 11:00 óra férfi rajt, 11:05 óra női rajt

A verseny távja:

5 km

A verseny helye:

Szeged, Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai
Központ
A helyszín megközelíthető az M5-ös autópálya Szeged-Nyugat
lehajtójától, Szeged felé haladva majd az első körforgalomnál
jobbra, Röszke felé a régi E5-ös főúton

Az időmérés módja:

Kézi időmérés, és célfotó

A versenybíróság elnöke:

Lázár Rita nemzetközi versenybíró

Nevezés:

Előnevezéssel: a szue@t-online.hu e-mail címen 2012. június 21.
csütörtök 20 óráig. Nevezési díjat a helyszínen kell fizetni!

Nevezési díj:

4000 Ft/nevezés, a nevezési díjat a verseny kezdete előtt a lelátó alatti
versenyirodába kérünk befizetni. A versenyzőket befutócsomaggal,
emblémázott pólóval, és friss PICK virslivel várjuk, ezt követően pedig
ajándéksorsolás következik.

A helyezések eldöntése:

Időfutamokban elért eredmények alapján.

Korosztályok:

Gyermek fiúk és lányok 1998-1999
Ifjúsági fiúk és lányok 1996-1997
Junior fiúk és lányok 1994-1995
Felnőtt 1993-ban születettek és idősebbek
Csapatverseny abszolút

Csapatverseny:

A csapatok 3 fősek, minden csapatban minimum 1 női vagy
férfi versenyzőnek úszni kell, korosztálytól függetlenül.
Az egyéni időfutamban elért időeredmények összeadásával történik a
helyezések eldöntése.
Nem kell előre megjelölni a csapat tagjait,
egyesületenként 3-nál több induló esetén a legjobb 3
versenyző idejét vesszük figyelembe.

Díjazás:

A díjazás korosztályonként történik az egyéni versenyszámokban, a
csapatoknál abszolút értékelést alkalmazunk. Az I-III. helyezettek érem,
a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A csapatok kupát
kapnak.

Ruházat:

A versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályban rögzített
úszónadrágokat, úszódresszeket használhatják. hosszútávúszásban
engedélyezett férfiak és nők számára egyaránt a bokáig érő dressz,
amelyek 2010 utáni FINA pecséttel ellátottak, neoprén ruha viselése nem
engedélyezett.

Költségek:

A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen
viselik, a részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik.

Egyebek:

A versenyen egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett
egyéb kérdésekben a FINA versenyszabályai a mérvadóak. Bemelegítő
medence nincs, bemelegíteni a tóban lehet a verseny kezdete előtt, 9 óra
30 perctől. A verseny gyalogosan vagy kerékpárral követhető a pálya
melletti kerékpárúton.

Technikai értekezlet:

10 óra 30 perctől a versenyzők és edzőik számára

Rajtlista www.szue.hu weboldalon lesz elérhető 2012. június 22. péntek 12 órától.
A verseny lebonyolítása: Az evezős központban a vízfelület 2,5 km hosszú és kb. 100 méter széles.
10 pályás, a 0-s, 1-es és 2-es pályán a versennyel egy időben "EDF DÉMÁSZ Ötpróba London
2012" sorozat úszópróbáját rendezik, amely versenyről a Szegedi Sport és Fürdők Kft. honlapján a
www.szegedsport.hu honlapon találnak információkat. Így a kísérők vagy családtagoknak is remek
családi program lehet a 2 vagy 4 km-es táv teljesítése.
Az igazolt versenyzők az 5-ös, 6-os és 7-es pályán fognak versenyezni, teljesen elkülönítve a
tömegsport rendezvénytől. A céltorony és az 500 méteres indítótorony között összesen 5 darab 1 kmes kört kell teljesíteni.

Szállás: A helyszínen található szálloda, a szállásfoglalásról és az árakról a www.mnsk.hu oldalon,
ezen belül pedig, a sportlétesítmények/ Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ/2012-es
díjszabás oldalon találnak információkat.
Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb károkért
felelősséget nem vállalunk. A versenyzők és edzőik belépése ingyenes. A verseny ideje alatt
mentőhajók biztosítják a versenyzők testi épségét. A víz várható hőfoka miatt bemelegítő krém
használata ajánlott.
PÓTNAP: Vihar esetén első pótnap június 24. vasárnap, második pótnap június 30. szombat
További információk Gellért Gábortól a Szegedi Úszó Egylet
gellert.gabor@hotmail.com vagy a 30/742-6905-ös telefonon kaphatók.

vezetőedzőjétől

Budapest, 2012. június 6.

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!

Nagy Attila
Szegedi Úszó Egylet
elnök

Hajós Gyula
MHÚSZ elnök

Károlyfalvy Zsolt
Szegedi Sport és Fürdők
Kft. igazgató
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