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XXXII. Nagy Sándor emlékverseny
MUSZ eng. szám: ……/2020.
A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a korosztályos úszók részére, a Békés Megyei
Úszóbajnokság fordulója. A hagyományos Nagy Sándor emlékverseny megrendezése, sportági
kapcsolatok bővítése. Gyopárosfürdő népszerűsítése.
A verseny helye és ideje:
Orosháza-Gyopárosfürdő 50 m-es 8 pályás feszített
időmérés elektromos időmérővel, vízhőmérséklet: 26 oC

víztükrű nyitott

sportuszoda,

2020. szeptember 12. (szombat) 10 óra
A verseny rendezője:
-

Orosháza Városi Önkormányzat
Orosháza Úszó Egyesület

A verseny résztvevői:
Az egyesületek által benevezett versenyzők, akik MUSZ versenyzési engedéllyel, sportolói
igazolvánnyal, valamint szakmai minimum vizsgával rendelkeznek, kivéve a nem MUSZ-tag
egyesületek sportolóit. Minden benevezett versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi
igazolással.
Minden versenyző csak a saját korosztályában nevezhető, versenyen kívüli indulás nincs.
Szervező bizottság elnöke: Fehér Lajos Tel.: 20/93-93-667
Versenybíróság:
Elnök: Schmidt Jenő
Titkár: Fehér Lajos
Díjazás:
A versenyszámok első három helyezettje a kiírt korosztályokban éremdíjazásban részesül.
A Nagy Sándor emlékverseny pontversenyét megnyerő egyesület serleget kap.
A pontversenyben egyesületenként 2-2 versenyző és 1-1 váltó kaphat pontot. Az 1-8-ig helyezett 9-7-65-4-3-2-1 pontot kap, a váltókban a pontozás kétszeres.
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A helyezések eldöntése:
Korosztályonként időfutamokban elért eredmények alapján elektromos időmérővel. Nevezési idő
alapján az utolsó futam a legerősebb.
Nevezés:
A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszás rendszeren
keresztül (www.muszuszoranglista.hu), nevezési határidő: 2020. szeptember 01-09-ig
A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni
nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges!
Külföldi versenyzők a mellékelt nevezési táblázaton küldhetik el nevezéseiket e-mailen a
lajosfeher@freemail.hu címre 2020. szeptember 08-ig (kedd).
A nevezések csak a megadott időpontig törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés, lemondás és
módosítás nem lehetséges!
Nevezési díj:
800 ft /rajt, melyet a verseny kezdete előtt 1 órával kell befizetni. A meghívott külföldi csapatok és a
senior számokban indulók nevezési díjat nem fizetnek.
Költségek:
A rendezés költségeit a rendezők, a részvételi költségeket a résztvevő szakosztályok fedezik.
Egyéb:
A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk.
Az egyéb kérdésekben a MUSZ és a FINA szabályai az irányadók.
A verseny kezdését megelőzően 950 től rövid megnyitót tartunk, mely után az Orosháza Úszó Egyesület
kezdő úszóinak bemutató úszását követően a volt orosházi úszók részvételével egy-egy női és férfi
senior számot indítunk választott úszásnemben, melyre nevezni a helyszínen a verseny kezdése előtt
egy órával lehet.
Az úszóversenyre az egyesületek a Camping felöli bejáraton léphetnek be. Belépés az edzőknek és a
versenyzőknek ingyenes, a kísérőknek látogató jegyet kell váltaniuk.
Felhívjuk a csapatok és a kísérők figyelmét, hogy az uszoda mellett szabadtéri öltözőkben lehet
átöltözni, zárt öltöző épület az uszodától 100 m-re található. Esős idő esetén az uszoda melletti
nyitott oldalú sátor alatt lehet helyet foglalni.
A versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk gondoskodnak, azok esetleges
elvesztéséért a rendezőség felelősséget nem vállal.
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Bemelegítés: 845 945 ig

Versenyszámok és azok sorrendje:
2020. szeptember 12. (szombat) 10 óra
I.
II.
III.

Bemutató úszás ( OÚE kezdő úszói )
50 m női senior ( OÚE igazoltaknak )
50 m férfi senior ( OÚE igazoltaknak )

Várható kezdés: 1020 :
1.

50 m leány gyors

2013 és fiatalabb, 2012.

2.

50 m fiú gyors

2013 és fiatalabb, 2012.

3.

50 m leány pillangó 2012 és fiatalabb, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb

4.

50 m fiú pillangó

2012 és fiatalabb, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb

5.

50 m leány mell

2012 és fiatalabb, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb

6.

50 m fiú mell

2012 és fiatalabb, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 és idősebb

7.

4 x 50 m MIX gyorsváltó 2010 és fiatalabb

8.

4 x 50 m MIX gyorsváltó 2005 és fiatalabb

9.

100 m leány hát

2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005-2006, 2004 és idősebb

10.

100 m fiú hát

2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005-2006, 2004 és idősebb

11.

100 m leány gyors

2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005-2006, 2004 és idősebb

12.

100 m fiú gyors

2011 és fiatalabb, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005-2006, 2004 és idősebb

Orosháza, 2020. június 24.

dr Letavecz Ilona
OÚE elnök

