Jövő Bajnokai 2020. június 27.
- Dél-Alföldi Régió idény nyitó meghívásos üszóverseny 1. Felmérő verseny rendezője:
A Dél-Alföldi Régió és a HÓDFÜRDŐ KFT.
2. A verseny helye és ideje:
- 6800.Hódmezősásárhely Ady E u 1. 8 pályás szabadtéri 50m
- Kézi időmérés.
- Vízhőfok: 27 C.
- 2020. június 27. szombat, 9 óra
Bemelegítés 8 – 8,45 -ig.
4. Verseny célja:
- Versenyzési lehetőség biztosítása a Dél-alföldi. egyesületek
versenyzői részére. A Covid-19 járvány utáni szintfelmérés
4. Verseny résztvevői:
Dél-Alföld régi Jövő Bajnokai csapattagok és a MUSZ által a
régiónkban leigazolt versenyzők, akik érvényes sportorvosi és
versenyzési engedéllyel rendelkeznek.
5. A versenybíróság elnöke: Katona Zsolt – országos versenybíró
6. -Nevezés:
Email: katona.zsolt@hódfürdő.hu címére excel táblázatban
-

Nevezési időszak: 2020.06.25.

24 óra !

Helyszínen nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges!
-Nevezési díj: 1600Ft/ fő.
A díj tartalmazza:
- 3 számban való indulás lehetőségét ,
- a versenyt követően az egész napos strandolási jogot,
- a nevezési díjat a belépéskor a pénztárnál kell fizetni.
7. Költségek:

-A rendezés és a díjazás költségeit a Dél-Alföldi Régió és a
Hódfürdő Kft, a részvételi költséget a csapatok maguk fedezik.
-A versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk
gondoskodnak, azok esetleges elvesztéséért a rendezőség
felelősséget nem vállal.
-A versenyen a joghatályos MUSZ szabálykönyv előírási , illetve
FINA versenyszabályai a mérvadóak.
-A szülők és kísérők 800,-Ft-os egyszeri belépőjeggyel
látogathatják a versenyt, mely egész napos strandolásra is
jogosít.
8. Versenyszámok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 m leány pillangó
100 m fiú pillangó
100 m leány hát
100 m fiú hát
100 m leány mell
100 m fiú mell
100 m leány gyors
100m fiú gyors

korcsoportok: 2005-06-07,

2011,10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05
2011, 10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05
2011,10,09,08,07,06,05.
2008-09,

2010-11.

9.Díjazás: Az első 3 helyezett érem díjazásban részesül.
10.Egyéb: - Egy versenyző 3 számban indulhat.
- Az aktuális járványügyi előírásokat a verseny egész idején a
résztvevők kötelesek maximálisan betartani.
-

kérjük az egyesületeket, hogy 1 fő időmérőt biztosítsanak
a verseny sikeres lebonyolításához.

-

A versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről
maguk gondoskodnak, azok esetleges elvesztéséért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyen a joghatályos MUSZ szabálykönyv előírási ,
illetve FINA versenyszabályai a mérvadóak.

-

Hódmezővásárhely, 2020. június 12.
Bán Sándor
régióvezető

