4. Ifi EB válogató
és 5. minősítő felkészülési verseny
verseny kiírás
A verseny helye:
A verseny időpontja:
A verseny rendezője:
A verseny díjazása:

Duna Aréna
2019. április 27-28. szombat-vasárnap
Magyar Műugró Szakszövetség
Az I.-III. helyezett érem díjazásban részesül

Az Elit versenyszámok korosztályai (a naptári évek szerint)
E korosztály 9 és fiatalabbak
D korosztály 10-11 évesek
C korosztály 12-13 évesek
B korosztály 14-15 évesek
A korosztály 16, 17 és 18 évesek
F Felnőttek 19 évesek és idősebbek
A részvétel feltételei:
1) Az egyesület előnevezése, 8 nappal a verseny megkezdése előtt, azaz 2019. április 19.
péntek éjfélig e-mailben, a versenyiroda E-mail címére, (versenyiroda@muugras.hu) kell
megküldeni (csatolt fájlban.) Az előzetes nevezésnek tartalmaznia kell a verseny nevét, az
induló egyesület nevét, számonként-nemenként az indulók létszámát. Előnevezési
formanyomtatvány található excelben a www.muugras.hu weblapon a verseny menüpontban
a formanyomtatványok alatt. Az előnevezés csakis az adott formanyomtatványon, csatolt fájl
formájában fogadható el.
Amennyiben az egyesület az előnevezést nem nyújtja be határidőre, úgy 3.000,-ft/egyesület
büntetést kell fizetnie.
2) A név szerinti végleges nevezés melyet 4 nappal a verseny előtt, azaz 2019. április 23.
kedd éjfélig. e-mailben, a versenyiroda E-mail címére, (versenyiroda@muugras.hu) kell
megküldeni (csatolt fájlban.) A végleges nevezésnek tartalmaznia kell a verseny nevét, az
induló egyesület nevét, számonként-nemenként az indulók neveit. Végső nevezési
formanyomtatvány található excelben, a www.muugras.hu weblapon a verseny menüpontban
a formanyomtatványok alatt. A végső nevezés csakis az adott formanyomtatványon, csatolt
fájl formájában fogadható el.
Amennyiben az egyesület a végleges nevezést nem nyújtja be határidőre, vagy hiányosan
kitöltött végleges nevezést ad le, úgy 1.000,-ft/versenyző büntetést kell fizetnie.
Amennyiben az egyesület nem nyújtott be sem előnevezést sem végső nevezést, a végleges
nevezést a tabella leadás határidejével egy időben pótolni kell, mert a versenyiroda ez
alapján keresi ki a feldolgozandó tabellákat. Ennek hiányában a klub versenyzői nem
indulhatnak a versenyen!
3) A versenyen való indulás feltétele, hogy a résztvevő klub bírót nevezzen a versenyre, melyet
4 nappal a verseny előtt, azaz 2019. április 23. kedd éjfélig. e-mailben, a szövetség Email címére, (hundiving@muugras.hu) kell megküldeni. A szövetség ez alapján bírói
panelt/beosztást készít, amit elküld az egyesületeknek 2019. április 25. csütörtök éjfélig. A
bírók a panel beosztásnak megfelelően készüljenek!

4) A versenyen való indulás feltétele, hogy a versenyző a nevezést végző klub tagjaként
érvényes versenyengedéllyel rendelkezzen (MOB regisztráció)!
a) Ha a versenyző ezzel még nem rendelkezik, akkor versenyengedélykérő lapot kell
leadni, melyhez a jelenlegi díjszabás esetén 1.000 Ft/versenyző fizetendő. Kérjük a
befizetést a verseny után, a kiállított számla alapján banki utalással teljesíteni. Kérjük a
megjegyzés rovatban feltüntetni: „versenyengedély”
b) A VEKL végső leadási határideje összesítő lap kíséretében 4 nappal van a verseny
kezdési napját megelőzően, azaz 2019. április 23. kedd 16.00-17.30 óra között a Duna
Arénában Orczán Ildikónál!
c) Amennyiben az érintett klub a VEKL-t nem nyújtja be határidőre, úgy 1.000 Ft/versenyző
büntetést kell fizetnie, a versenyengedély díján kívül. Az eredeti érvényesen kitöltött
versenyengedély-kérőt 2019. április 26. péntek 16.00 óráig kell eljuttatni Orczán
Ildikónak!
d) Ha a verseny megkezdése előtti napon 16.00 óráig sem rendelkezik az adott klub
versenyzője érvényes MOB regisztrációval vagy érvényesen kitöltött és a szövetség felé
leadott verseny engedélykérő lappal, úgy a leadott nevezések és büntetések megfizetése
ellenére sem indulhat a versenyző.
5) A versenyző érvényes sportorvosi igazolásának megléte.
Az aktuális versenynapon a verseny megkezdése előtt 1,5 órával köteles az érintett klub
az érvényes sportorvosi igazolásokat bemutatni. Érvényes sportorvosi nélkül a versenyző
nem versenyezhet.
Amennyiben a versenyiroda sportorvosi adatbázisában a versenyző érvényes sportorvosija
szerepel, úgy azt nem kell még egyszer bemutatni.
Amennyiben a sportorvosi engedély lejárt, úgy az újat a versenyirodának be kell mutatni, és
kérni, hogy töltsék fel az érvényességet az adatbázisba.
6) Valamennyi ugráslista (tabella) leadási határideje 2019. április 25. csütörtök éjfélig.
A tabellákat a Dive Recorderre http://www.diverecorder.co.uk kérjük feltölteni! Az ONLINE
SHEETS fülre kattintva a jobb oldalon kiválasztható a „Magyar” nyelv.
Ha valaki problémába ütközik vagy elakad, írjon E-mailt a versenyirodának a
versenyiroda@muugras.hu címre, a probléma pontos megjelölésével! Hol, milyen ponton
akadt el, mit adott be a rendszer, hol nem tudott továbblépni, és mit írt ki a weblap, mert a
tabellák az első versenynapot megelőző nap (péntek) délelőtt összesítésre kerülnek!
A kitöltött tabellákat a szövetség nyomtatja ki, a versenyzőknek és edzőjüknek alá kell írnia
minden egyes tabellát.
Amennyiben az érintett klub határidőre leadta a végső nevezését, de a tabellákat nem adja
be határidőre, hiányosan vagy szabálytalanul tölti ki, úgy 1.000 Ft/versenyző/versenyszám
büntetés megfizetése mellett pótolhatja. 2019. április 26. péntek 16.00 óráig kell feltöltenie a
rendszerbe, és jeleznie kell a versenyiroda versenyiroda@muugras.hu címre és a szövetség
telefonszámára +36 30 755 4343 is!
Versenyzői tabella módosítására a versenynap első versenyszámának kezdete előtt 3
óráig bezárólag van lehetőség. A módosított és kitöltött nevezési lapot a
versenyiroda@muugras.hu email címre kell eljuttatni határidőn belül. Ezen időn túl
módosításra lehetőség nincs.

7) Nevezési díjak:
a) 1.000.-ft/fő/versenyszám az elit egyéni és szinkron számokban is!
b) A nevezési díjat és a versenyengedélyek díját kérjük a verseny után, a kiállított számla
alapján banki utalással teljesíteni a Magyar Műugró Szakszövetség bankszámlájára
(számlavezető: K&H Bank Zrt; számlaszám:10402283-50494849-48491009) 2019.
május 13-ig. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni „nevezési díj”, és akinek volt
leadott versenyengedély kérelme, annak a „versenyengedély”-t is kérnénk beírni.
A verseny díjazása: Az I.-III. helyezett éremdíjazásban részesül.
Eredményhirdetés: A nap végén.
A korosztályok ugrásai:
o

Elit kategóriák a FINA szabályok szerint.

o
Az AB korcsoportos fiúk és leányok 3 méteres szinkronugrás: 2(2,0)+3 ugrás minimum 4
csoportból. Az előre kiállós ugrásoknak nem kell rohamból történnie
o
Az DC korcsoportos fiúk és leányok 1 méteres szinkronugrás: 2(1,8)+2 ugrás minimum 3
csoportból. Az előre kiállós ugrásoknak nem kell rohamból történnie.
Az E-kategória 1 méter ugrásanyaga és nehézségi fokai:
E fiú+lány max.1m
1 méter
E fiú+lány min.1m
3+2
prog.verseny
min.prog.verseny
1.ugrás
előírt
171A/B/C
171A/B/C
2.ugrás
előírt
271A vagy 281C/B
271A vagy 281C/B
3.ugrás
előírt
5101D v 5201D
5101D v 5201D
4.ugrás
101C
vagy
100 C/B
5.ugrás
401C
vagy
200 C/B
o

talpasok, merülések
és csavar taplasok
nehézségi foka

u.kód
1m 3m
100B
0,5 0,7
100C
0,4 0,6
200A
0,8
200B
0,8
200C
0,7
171A
0,5 0,7
171B
0,6 0,8
171C*
0,5 0,7
181B
0,8
181C
0,7
271A
0,7 1,0
271B
1,2
271C
1,1
281B
0,8 1,2
281C
0,9 1,1
5101A
1,2 1,3
5201A
1,3 1,4
*csak E-kategóriában

Az 1m-es versenyszámok a toronnyal szemközti oldalon lévő 4db elugró helyen kerülnek
megrendezésre.

4.Ifi EB válogató
és 5. minősítő felkészülési verseny
verseny kiírás
Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatók.
Edzés idő 11.00-13.00 óra
A verseny programja: ............ 2019. április 27 szombat .............. 13.00 óra
1. versenyszám:
2. versenyszám
3. versenyszám:
4. versenyszám:
5. versenyszám::
6. versenyszám:
7. versenyszám:
Eredmény hirdetés

E korcsoportos fiú és lány 1m (5 ugrás)
7 perc szünet
C-D korcsoportos fiú és lány szinkron 1m (2+2 ugrás)
7 perc szünet
B korcsoportos fiú és lány 1m (5+4 és 5+3 ugrás)
7 perc szünet
A korcsoportos fiú és lány 1m (5+5 és 5+4 ugrás)
7 perc szünet
Felnőtt férfi és női 1m (5 és 6 ugrás)
edzés szünet szükség szerint 5-25 perc
B korcsoportos fiú és lány torony (4+4 és 4+3 ugrás)
7 perc szünet
A korcsoportos fiú és lány torony (4+5 és 4+4 ugrás)

Edzés idő 9,00-10.30 óra
A verseny programja: ............ 2019. április 28. vasárnap ............ 10.30 óra
8. versenyszám
B korcsoportos fiú és lány 3m (5+4 és 5+3 ugrás)
7 perc szünet
9. versenyszám:
A korcsoportos fiú és lány 3m (5+5 és 5+4 ugrás)
edzés szünet szükség szerint 10-30 perc
10. versenyszám:
AB korcsoportos szinkron fiú és lány 3m (2+3 ugrás)
Eredmény hirdetés

Sikeres felkészülést és versenyzést!
Magyar Műugró Szakszövetség

