A Magyar Úszó Szövetség
2013. évi Országos Maratonúszó Medencés Bajnoksága
Versenykiírása
1. Bajnokság helye: Debreceni Sportuszoda (Debrecen, Zákány utca 4.), 10 pályás
versenymedence, vízhőfok: 26-27°C.
2. Bajnokság ideje: 2013. január 13. vasárnap 9.30 óra
3. A verseny célja: 2013. évi Országos Maratonúszó Medencés Bajnoki címek és
helyezések megszerzése; előválogató a 2013. évi nyíltvízi Világversenyekre.
4. A verseny rendezője: a Magyar Úszó Szövetség és a Debreceni Sportcentrum Nonprofit
Kft.
5. A versenybíróság elnöke: Fodor Szabolcs
6. A verseny résztvevői: a MÚSZ által nyilvántartott versenyzők, akik rendelkeznek
érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással. Bármelyik hiányában csak
versenyen kívüliként állhatnak rajthoz.
7. Korosztályok:
A kategória
B kategória
C kategória - ifjúsági
D kategória - junior
E kategória - felnőtt

2001-2002
1999-2000
1997-1998
1995-1996
1994 és korábban születtek

8. Nevezés: 2013. január 10. (csütörtök) 14.00 óráig, kizárólag on-line, a musz@musz.hu
címre a mellékelt nevezési lapon lehet. Helyszíni nevezésre (korrekcióra) kizárólag
azoknak van lehetősége, akik a fenti határidőig, a fenti címre eljutatták a nevezésüket.
9. Nevezési díj: 1.000,- Ft, készpénzben a helyszínen, számla alapján.
10. Díjazás: a versenyszámokban nemenként és korcsoportonként elkülönítve történik.
Minden kategória első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
11. Egyebek:
- A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy szükséges esetben pályánként két
versenyzőt indítsanak, illetve azonos futamban férfi és női versenyző is úszhat.

- Az előnevezések alapján összeállított RAJTLISTA és IDŐREND a verseny előtti
napon a www.musz.hu oldalon megtekinthető. A verseny után az eredmények
ugyanitt letölthetőek lesznek.
- Felfelé nevezés lehetséges, lefelé nevezés csak versenyen kívüli értékeléssel.
- A szintidőn kívül úszó versenyzőket a szintidő lejártakor megállítjuk.
- A résztvevők a regisztrációt-nevezést követően az uszodába ingyenesen léphetnek be.
12. Versenyszámok, szintidők:
Versenyszám
1 1500m gyors
2 3000m gyors
3 5km gyors

Korcsoport
A, B
B, C, D, E
C, D, E

Szintidő
25’
50’
80’

Budapest, 2012. december 19.
Magyar Úszó Szövetség

Szálláslehetőség
Sport Hotel
H-4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
 +36-(52)-514-444 
fax: +36-(52)-514-445
 sporthotel@dbsportcentrum.hu
www.dbsporthotel.hu
Időpont:
Elhelyezés:
Ár:

2013. január 12 (szombat).
egyágyas és kétágyas szobákban
10.500- Ft / éj / egyágyas szoba
14.000- Ft / éj / kétágyas szoba

A szobaár magába foglalja a szállást, svédasztalos reggelit, a zárt parkoló használatát, az
internethasználatot, IFA-t és az Áfa-t.
Ellátás: svédasztalos főétkezés: 2.800 Ft + Áfa / fő /étkezés.

