3. Dél - Dunántúl Maraton Kaposvár
1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a régióban működő egyesületek versenyzőinek. Szintidők
teljesítése az Országos Bajnokságokra.
2. A verseny helye és ideje:
Helye: Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő (Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1.), 50 méteres, 8
pályás, sátorral fedett és lelátós medence. A versenyen polip elektromos időmérő rendszert
használunk. Vízhőfok 27C.
Ideje: 2019.02.16. 9:00
3. Rendező:

Kaposvár Sportközpont és Sportiskola,
Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Egyesület

4. Versenybíróság:

Későbbi kijelölés alapján.

5. Résztvevők:
A MÚSZ tagegyesületei által leigazolt, versenyzői-, sportorvosi- és az 1985. január 1. után
születettek esetén szakmai minimum vizsgával rendelkező versenyzők, akiket az egyesületük
határidőig benevez.
A meghívott, de nem MÚSZ tagegyesületek versenyzői, akik versenyen kívül indulhatnak.
6. Nevezés:
Előnevezés az online rendszeren (http://www.muszuszoranglista.hu) keresztül történik.
A nem MÚSZ tagszervezetek richard.virovecz@gmail.com címre küldött e-mailben.
Nevezési időszak:

2018.02.04 - 02.13.

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!

Nevezési díj:

800m, 1500m

1500Ft / rajt

50m, 100m, 200m

1000Ft / rajt

7. Helyezések eldöntése:
Az időfutamokban elért időeredmények alapján. Minden versenyszámban az első futam a
legerősebb.
8. Óvás:
Az eredmények nyilvánosságra hozatala után 30 percig nyújtható be. Az óvás díja 10.000Ft,
mely jogosság esetén visszafizetésre kerül.
9. Költségek:
A rendezés és díjazás költségei a rendezőt, a nevezési díjak a résztvevő egyesületeket terheli.
10. Értékelés:A versenyszámok első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.

11. Egyéb:
A versenyen egyebekben az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. Az előre nem
látható akadályok esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja. A 800m női és
1500m férfi gyorsúszásban a szintidőn kívüli eredmény esetén a versenyző egyesületét 2000Ft
büntetés megfizetésére kötelezi.
12. Program:

8:00 - 8:50

Bemelegítés

8:55

Megnyitó

9:00

Verseny

Versenyszámok:
1. 800m női gyors

a, b, c, d, e

szintidő: 13:00

2. 1500m férfi gyors

a, b, c, d, e

szintidő: 24:30

Bemelegítés: 30perc
3. 50m női pillangó

a, b, c, d, e, f

4. 50m férfi pillangó

a, b, c, d, e, f

5. 100m női hát

a, b, c, d, e, f

6. 100m férfi hát

a, b, c, d, e, f

Eredményhirdetés
7. 50m női mell

a, b, c, d, e, f

8. 50m férfi mell

a, b, c, d, e, f

9. 100m női gyors

a, b, c, d, e, f

10. 100m férfi gyors

a, b, c, d, e, f

11.200m női vegyes

a, b, c, d, e

12. 200m férfi vegyes

a, b, c, d, e

13. 4x50m MIX gyorsváltó a – b, c – d, e – f
Korcsoportok:
a:

2002 és idősebbek

b:

2003 – 2004

c:

2005 – 2006

d:

2007 – 2008

e:

2009 – 2010

f:

2011 és fiatalabbak

A versenyt a Magyar Úszó Szövetség __________számon engedélyezte.
Kaposvár, 2019. január 10.

Virovecz Richárd /vezetőedző/

