VERSENYKIÍRÁS
Magyar Kupa IV. forduló két- és háromtusa váltó verseny

1. Verseny célja:
- Versenylehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők számára. Válogató az Elit Bajnokság
váltó számaira.

2. Verseny rendezője: a Volán Fehérvár Öttusa szakosztály.
3. Verseny helyszínei:
- Úszás (Csitáry G. Emil Városi Uszoda, Szfvár, Mészöly G. u.)
- futás és a kombi számok: Volán Sporttelep (Szfvár., Börgöndi út 14.)

4. Verseny ideje:
2014. október 11. /szombat/

5. Versenyen indulhatnak:
- Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel, tagsági könyvvel rendelkeznek és a
nevezési határidőig egyesületük benevezi őket.

Egyszeri háziorvosi igazolást nincs módunkban elfogadni!
Egy versenyző csak egy váltóban indulhat!
6. Versenyszámok (Ifi):
- ”B” lány – fiú (1998-1999)
- "H” lány – fiú (2005-)
- “G” lány – fiú (2004)
- “F” lány – fiú (2003)
- “E” lány – fiú (2002)
- “D” lány – fiú (2001)
- “C” lány – fiú (2000)

7. Helyezések eldöntése: Az érvényben lévő MÖSZ szabályzata szerint!
8. Díjazás: Nemenként és korosztályonként váltóverseny I – III. helyezettjei érem díjazásban
részesülnek.

9. A rendezés költségei: a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztályt terhelik.
10. Nevezési határidő: 2014. október 9. 17:00.
A MÖSZ honlapjáról letölthető vagy mellékletben található nyomtatványt kitöltve a
karman.sandor@pentathlon.hu e-mail címre kell megküldeni a megadott határidőig. A megadott
időpont után érkező nevezések befogadására nincs lehetőség. A határidőig érvényes sportorvosival
nem rendelkező versenyzőket tartalmazó váltók nevezései törlésre kerülnek.

A nevezési határidő után semmilyen pótlásra nem lesz lehetőség!

11. Rajtsorrendek:
Úszás:
“B” lány-fiú-mix:
melegítés 9:00, rajt 9:30;
“H” és “G” lány-fiú-mix:
rajt
“F” és “E” lány-fiú-mix:
rajt
“D” és “C” lány-fiú-mix:
rajt
Folyamatos melegítési lehetőséget biztosítunk az uszodában

Kombinált:
Melegítés kezdete: 12:00 óra
A lövészet egyesületi lézer-táblákra történik, ezért kérjük, hogy minden egyesület hozza magával a
saját céltábláját.

Futás:
Rajtszám osztás 13:30
Kezdés 14:00 óra
Futamok: ”H” lány–fiú; “G” lány–fiú; “F” lány–fiú; “E”lány–fiú; “D” lány–fiú; “C” lány–fiú

12. Eredményhirdetés:
Az Ifi ”B”, az ifi "G", az ifi "E" és az ifi "C" futamok lezajlása után eredményt hirdetünk.

13. Egyéb:
- A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével kísérőjegy váltása kötelező, melynek
összege 200,- Ft. Ezt a bejáratnál a kísérők tudják megvásárolni. Kérjük, hogy a nevezésüket leadó
egyesületek küldjék el email-ben (ottusa@albavolan.hu) versenyzőik és edzőik névsorát, legkésőbb
2014. október 9. (csütörtök) 20:00 óráig! Csakis e névsor alapján tudjuk biztosítani a résztvevők
számára az ingyenes belépést.
Székesfehérvár, 2014. október 2.

Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály

