A műugró versenyek rendje

Hazai versenyek:
A konkrét versenykiírásokban szerepelni fog a teendőkkel összefüggő pontos dátum és időpont,
valamint a leadás módja, (hely vagy E-mail cím.)
1. Valamennyi verseny tekintetében az előnevezés határideje 10 nappal a verseny kezdési
napját megelőzően 22.00 óra. Amennyiben az érintett klub az előnevezést nem nyújtja be
határidőre, úgy 3.000 Ft/klub büntetést kell fizetnie.
2. A végleges nevezés határideje 4 nappal a verseny kezdési napját megelőzően van.
Amennyiben az érintett klub a végleges nevezést nem nyújtja be határidőre, úgy 1.000
Ft/versenyző büntetést kell fizetnie.
3. Minden versenyen az induló versenyzőnek érvényes MOB kártyával kell rendelkezni.
a.) Ha a versenyző ezzel még nem rendelkezik, akkor verseny engedélykérő lapot kell leadni,
melyhez a jelenlegi díjszabás esetén 1.000 Ft/versenyző fizetendő. A VEKL leadási határideje
4 nappal a verseny kezdési napját megelőzően. Amennyiben az érintett klub a VEKL-t nem
nyújtja be határidőre, úgy 1.000 Ft/versenyző büntetést kell fizetnie, a VEKL díján kívül.
b.) Ha a verseny megkezdésekor sem rendelkezik az adott klub versenyzője érvényes MOB
kártyával vagy érvényesen kitöltött és leadott verseny engedélykérő lappal, úgy a leadott
nevezések és büntetések megfizetése ellenére sem indulhat a versenyző.
4. Valamennyi tabella leadási határideje 24 órával az adott verseny első napjának kezdési
időpontját megelőzően van. A pontos kezdési időpontokat és a rajtlistákat 48 órával a
végleges nevezést követően a szövetség főtitkára/versenyiroda vezetője küldi meg
valamennyi érintett klub vezető edzője részére elektronikus formában.
Amennyiben valamely klub az értesítést valamely oknál fogva nem kapja meg, úgy azt köteles
a szövetség felé azonnal jelezni a versenykiírásban megadott E-mail címre. Az ilyen okokból
történő késedelem nem mentesíti a klubot a szabályok betartása alól.
Amennyiben az érintett klub a tabellákat nem adja be határidőre, úgy
1.000 Ft/versenyző/versenyszám büntetést kell fizetnie.
5. A tabella leadása két úton történhet:
a.) a verseny helyszínén lévő toronynál elhelyezett tartóban,
b.) elektronikus úton a kitöltött, aláírt tabella beszkennelésével, illetve annak olvasható
fényképe továbbításával.
Az utóbbi két esetben a versenyző és/vagy edzője köteles arról gondoskodni, hogy az
ugráslista kinyomtatva, versenyző és edző aláírásával ellátva, a versenyirodához kerüljön
legkésőbb 1 órával a verseny megkezdése előtt.
c.) Kizárólag a szabályok szerint kitöltött tabellát fogadhatja be a versenyiroda. A hiányosan
kitöltött és nem a szabályok szerint aláírt tabellákról az iroda elektronikus úton, írásban
értesíti az érintetteket, akiknek a javított tabellát ismételten be kell nyújtani 24 órával az
adott versenyszám megkezdése előtt.
d.) Amennyiben az érintett klub az ugráslistában változtatni kíván, azt az adott versenyszám
megkezdése előtt legkésőbb 1 órával teheti meg.
e.) Amennyiben az érintett klub az adott versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 1 órával
az ugráslistát/kat nem adja be, úgy az adott versenyző az adott versenyszámban nem vehet
részt.

6. Versenyezni valamennyi verseny esetén csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet, (amit
sportorvos állít ki.)
Amennyiben a korábbiakban a versenyirodának bemutatott érvényes sportorvosi engedély
lejárt, úgy az újat a verseny előtt 1,5 órával köteles az érintett klub bemutatni.
7. Országos bajnokságok esetében az egyesület 60 napnál nem régebbi 0-ás adóigazolásának
benyújtása is szükséges, amelyet a klubok szintén 1,5 órával a verseny első versenyszámának
megkezdése előtt tehetnek meg a szövetség főtitkáránál, (vagy a kiírásban szereplő
személynél/versenyirodánál.)
8. Csak olyan klub vehet részt hazai versenyen, mely tagja a szövetségnek. A tagság és a
versenyrendszerben való részvétel feltétele az MMSz tagsági díj évi egyszeri 5.000 Ft-of
megfizetése, melynek megfizetési módjáról a versenykiírás rendelkezik.
9. A nevezési díjak táblázata

Nevezési díjak a Magyar Műugró Szakszövetség által rendezett egyéni versenyeken 2017 ….-től
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MMSz nevezési díj szinkron számokban 2017-től
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a.) A nevezési díjakat a versenyiroda a verseny után összesíti. A klubok a befizetést a verseny
után a kiállított számla alapján banki utalással teljesítik a versenyt követően 15 napon belül.
b.) Amennyiben ennél korábban hazai vagy nemzetközi versenyen vesz részt a klub, akkor az
utalásnak a következő verseny előtt meg kell érkeznie, különben a szövetség visszavonja a
részvételre való jogosultságot.
d.) Amennyiben a klub nem utal, egészen addig nem kaphat sem hazai, sem nemzetközi
versenyre rajtengedélyt, amíg az utalás a szövetség számlájára nem érkezett meg.

10. Valamennyi verseny tekintetében a nevezéseket az MMSZ hundiving@muugras.hu valamint
másolatban a versenyiroda livia.kormos@muugras.hu e-mail címére kell megküldeni. Az Email címek változása esetén a klubokat értesítjük.
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Nemzetközi versenyek:
11. Olimpiára, Világ Bajnokságra, Világkupára, Európa Bajnokságra, Európa Játékokra, Grand Prix
versenyekre, Ifjúsági Világbajnokságra, Ifjúsági Európa Bajnokságra csak az MMSz nevezhet.
12. Az ezekre a versenyekre utazó versenyzők teljesítményéről edzőjük – a mellékelt
nyomtatvány szerint – beszámolót kell, hogy készítsen, és azt a szövetségben le kell adnia 3
nappal a hazaérkezést követően.
13. Minden egyéb nemzetközi külföldi felkészülési versenyre rajtengedélyt kell kérni 10 nappal
az első versenynap előtt a szövetségtől. A hundiving@muugras.hu címre meg kell írni a
verseny nevét/helyét, résztvevő klub nevét, a résztvevő versenyzők nevét és
versenyszámaikat, a velük utazó edző nevét.
A szövetség ellenőrzi az adatokat és jogosultság esetén versenyengedélyt ad ki.
14. Amennyiben a versenyen olyan versenyző is kint volt, akinek a teljesítménye beszámítható
az az évi célversenyek kvalifikációjához, (pl. EB vagy Ifi EB-hez,) úgy azokról a versenyzőkről
az edzője szintén beszámolót kell írnia és azt a szövetségben 3 nappal a hazaérkezést
követően le kell adnia.

