Magyar Műugró Szakszövetség
2017. évi Téli Minősítő Verseny
VERSENYKIÍRÁS
A verseny helye:
Széchy Tamás Uszoda, Margitsziget, „Buborék” uszoda
A verseny időpontja: 2017.február 11., szombat 14 óra
A verseny rendezője: Magyar Műugró Szakszövetség
Korosztályok: E korosztály 2008-ban vagy később születettek
D korosztály 2006-2007-ben születettek
C korosztály 2004-2005-ben születettek
A részvétel feltételei:


Az egyesület MMSz tagsága.



Az egyesület név szerinti nevezése, melyet 2017. február 9., csütörtök 18 óráig emailben,
az MMSz hundiving@muugras.hu, illetve másolatban a versenyiroda vezetőjének, KormosTóth Líviának livia.kormos@muugras.hu. címre kell megküldeni.
A beérkezett e-mailekről Lívia visszaigazolást küld!
A nevezésnek – a csatolt fájloknak megfelelően – tartalmaznia kell az egyesület és a kitöltő
nevét.



Az egyesület 2017. évi MMSz tagsági díj (5.000,-ft.) befizetésének igazolása.



A versenyző egyesületi tagsága.



A versenyző verseny idejére érvényes MOB sportbiztosítási kártyájának (1.000,-ft)
bemutatása.
A versenyen való indulás feltétele, hogy a versenyző érvényes versenyengedéllyel
rendelkezzen! (Aki a MOB adatbázisa szerint a verseny idejére érvényes kártyával
rendelkezik, annak az érvényesség ideje alatt nem kell versenyenként újra és újra bemutatnia.)
A többeknek legkésőbb 1 órával az első versenynap kezdete előtt be kell mutatnia a
hiánytalanul kitöltöttt aláírt és lepecsételt versenyengedélykérő-lapot.



A versenyző érvényes sportorvosi igazolásának bemutatása a versenye napján legkésőbb
1 órával az első versenyszám kezdete előtt.
Amennyiben az egyesület nem ad le, vagy hiányosan kitöltött végső nevezést ad le, úgy
1.000,-ft/versenyző büntetés fizetendő!
Valamennyi ugráslista/tabella leadási határideje 2017. február 9., csütörtök

18 óra.

A tabellák leadása két úton történik:
a.) a „Buborék” uszodában elhelyezett tartóban,
b.) elektronikus úton a kitöltött, aláírt ugráslista 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 kezdete előtt.
Tabellaleadás hiánya illetve hiányosan kitöltött tabella leadása esetén 1.000,ft/versenyző/versenyszám/tabella büntetés fizetendő!

Amennyiben az érintett klub az ugráslistában változtatni kíván, azt az adott versenyszám kezdete
előtt legkésőbb 1 órával teheti meg.
Nevezési díjak:

E = 500,-ft/fő/versenyszám
D = 800,-ft/fő/versenyszám
C = 1.100,-ft/fő/versenyszám

A verseny díjazása: Az I.-III. helyezett éremdíjazásban részesül.
Eredményhirdetés: Az egyes versenyszámokat követően.
Felversenyzés ezen a versenyen nem lehetséges!
Versenykiírás: mindhárom korosztály részére 1 méteres versenymagasságon
C korcsoport FINA szabályok szerint

fiúk
leányok

5+3 ugrás
5+2 ugrás

D korcsoport 4+1 ugrás (csavartalpas ugrás is bemutatható) fiúk és leányok
E korcsoport programja:
1. ugrás: 100A (1,0) vagy 100C/B (1,2) vagy 200A (1,1) vagy 200C/B (1,3)
mind karlendülettel, a végén lezárt kézzel.
2. ugrás: 171B/A, oldalt tett kézzel magas lábujjhegyről.
3. ugrás: 271A/B/C, 271A letett vagy oldalt tett kézzel indulva, a 271C/B
ülésből fogott lábbal.
4. ugrás: 5101A (1,2) vagy 5201A (1,3) feltett kézzel indulva a végén lezárt
kézzel

A nézők beengedése a pénztárban megvásárolt versenylátogató jeggyel (600,-ft/fő) a
rendezvénylépcsőházon keresztül történik.
Minden fizetendő tételt 2017. február 10.-ig kell átutalással rendezni a kluboknak a
Magyar Műugró Szakszövetség számlájára.
(számlavezető: K&H Bank Zrt; számlaszám:10402283-50494849-48491009).

A verseny programja:

-2017. február 11., szombat 14 óra-

1.) E korcsoport fiú és leány 1 méter
Eredményhirdetés
2.) D korcsoport fiú és leány 1 méter
Eredményhirdetés
3.) C korcsoport fiú és leány 1 méter
Eredményhirdetés
A versenyszámok között 5 perc szünetet tartunk.

