ARANY ÜST
a Sport XXI. Kupáért
NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY
Versenykiírása

MÚSZ Versenyengedély száma: ……./ 2013.

1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetıség biztosítása a serdülı korosztály
számára. Szintidık teljesítése.
2. A verseny helye: Fabó Éva Sportuszoda (Dunaújváros, Építık u. 9.) 50 méteres, 8
pályás feszített víztükrő medence, elektromos idımérıvel.
3. A verseny ideje: 2013. március 27-28-29. (szerda – csütörtök - péntek)
4. A verseny résztvevıi: A szervezık által meghívott külföldi versenyzık és a hazai
klubok által szabályosan határidıig benevezett 1999-2000-ban született fiúk és az
2001-2002-ben született lányok, akik érvényes sportorvosi igazolással, MÚSZ
versenyzési engedéllyel rendelkeznek. Nem nevezhetı a megadott korosztálynál
fiatalabb versenyzı.
5. A verseny rendezıi:
Magyar Úszó Szövetség
DUNAFERR Sportegyesület

A verseny programja:
2013. március 27-én 8:45 óra

Ünnepélyes megnyitó

2013. március 27. de. 9 óra, elıfutamok
Bemelegítés 7:30-8:40-óráig

2013. március 27. du. 16 óra, döntık
Bemelegítés 14:45-15:50 óráig
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200 m lány vegyes
200 m fiú vegyes
200 m lány hát
100 m fiú hát
200 m lány gyors
200 m fiú gyors
100 m lány mell
200 m fiú mell
4x100 lány vegyesváltó
4x100 fiú vegyesváltó
800 m lány gyors – idıfutam

200 m lány vegyes
200 m fiú vegyes
200 m lány hát
100 m fiú hát
200 m lány gyors
200 m fiú gyors
100 m lány mell
200 m fiú mell
800 m lány gyors – legjobb 8 idıf.
4x100 m lány vegyesváltó
4x100 m fiú vegyesváltó

2013. március 28. de 9 óra, elıfutamok
Bemelegítés 7:40-8:50 óráig

2013. március 28. du.16 óra, döntık
Bemelegítés 14:45-15:50 óráig
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100 m fiú gyors
100 m lány gyors
200 m fiú hát
100 m lány pillangó
200 m fiú pillangó
100 m fiú mell
200 m lány mell
4x100 m fiú gyorsváltó
4x100 m lány gyorsváltó
1500 m fiú gyors - idıfutam

100 m fiú gyors
100 m lány gyors
200 m fiú hát
100 m lány pillangó
200 m fiú pillangó
100 m fiú mell
200 m lány mell
1500 m fiú gyors – legjobb 8 idıf.
4x100 m fiú gyorsváltó
4x100 m lány gyorsváltó

2013. március 29. de. 9 óra, elıfutamok
Bemelegítés 7:40-8:50 óráig

2013. március 29. du. 16 óra, döntık
Bemelegítés 14:45-15:50 óráig
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

400 m fiú gyors
400 m lány gyors
100 m lány hát
100 m fiú pillangó
200 m lány pillangó
400 m fiú vegyes
400 m lány vegyes
4x200 m fiú gyorsváltó
4x200 m lány gyorsváltó

400 m fiú gyors
400 m lány gyors
100 m lány hát
100 m fiú pillangó
200 m lány pillangó
400 m fiú vegyes
400m lány vegyes
4x200 m fiú gyorsváltó
4x200 m lány gyorsváltó

A verseny a FINA és a MÚSZ érvényben lévı szabályai szerint kerül megrendezésre.

Díjazás:

Az egyes versenyszámok 1-3. helyezettje érmet, a legjobb külföldi
és hazai lány- illetve fiú versenyzı különdíjat kap.

Nevezés:

Elınevezés, az online rendszeren (www.muszuszoranglista.hu)
keresztül történik.
Nevezési határidı: 2013. március 22-ig.
Helyszíni nevezésre nincs lehetıség!
NEVEZÉSI DÍJ: 900.-Ft egyéni rajtonként és váltónként.

Költségek:

A verseny rendezési költségei a rendezıket, egyéb költségek a
résztvevıket terhelik.

Szállás -étkezés lehetıségek: A szállás és étkezés megrendelése nem a Dunaferr SE-n
keresztül történik. Kérünk mindenkit, hogy a megadott lehetıségek közül válassza ki a
számára megfelelıt és rendelje meg azt. A fizetés sem a Dunaferr SE-n keresztül történik,
hanem az adott szállás és étkezési helyszíneken. A megrendeléseket minél elıbb kérjük
megküldeni!
SZÁLLÁS
Lorántffy Kollégium
Szalai Mariann: tel/fax: 25/410-047, 8-15 óra között.
Email: kollegium.lorantffy@gmail.com
Semmelweis kollégium:
3.500,- Ft/fı/éj + IFA (400,-Ft/fı/éj)
Szállásfoglalás a nagyo@mail.duf.hu címen történik.
Elhelyezés 2+3 és 2+2 ágyas lakóegységekben.
Hotel Kerpely:
Nagy Orsolya: 25/551-155
Fax: 25/501-166
2 ágyas szoba 4.500,- Ft/fı/éj + IFA (400,-Ft/fı/éj)
3 ágyas szoba 4.000,- Ft/fı/éj + IFA (400,-Ft/fı/éj)
Szállásfoglalás a hotelkerpely@gmail.com címen történik.
ÉTKEZÉS
A résztvevık a Campus Étteremben tudnak étkezést megrendelni.
Horváth Attila: 20/405-4499
Email: campusetterem@invitel.hu

Dunaújváros, 2013. január 10.

Dunaferr SE

