8.2

Egyéni versenyszámok (klasszikus búvár)

A “klasszikus” búvár versenyző, teljes nyílt vízi könnyűbúvár felszerelésben indul a versenyen. (Például minimum 10l-es
légzőkészülék a búvár hátán rögzítve, uszony (bifin), búvár mellény és búvárruha)
A “klasszikus” búvárnak CMAS 1 csillagos minősítéssel (vagy egyenértékű más minősítéssel) kell rendelkeznie. Az idény első
versenyen a sportolónak el kell dönteni, hogy “klasszikus” vagy “elit” búvárként indul abban az évben.
A verseny ideje platt a “klasszikus” búvárnak bóját kell használnia. (mint az „elit” versenyzőknek)
A “klasszikus” búvár kategória minimális életkora 15 év. A verseny rendezője donut el, hogy a verseny ideje alatt, a hajós,
egyenként biztosító kísérés szükséges-e.

8.2.1

3 bója

A pálya az alábbiakból áll (lasd az ábrán)
 1 start bója,
 1 találó bója
 1 vízalatti találó bója
 1 találó bója (célbója)
A pálya minimális hossza 200 m.
A “klasszikus” búvár a saját iránytűjével találja meg az első bójat.
Az első találó bójánál kapja meg a következő pálya szakasz adatait (víz alatt) es igy tovább.
A “klasszikus” búvár felemelkedhet a felszínre és megkeresheti a bóját. Ekkor 5 másodperc büntetést kap. A versenyzők
értékelésé a gyorsaság alapján történik.

8.2.2

100m egyenesen

A pálya az alábbiakból áll (lasd ábra)



1 start bója
1 célzóna (10m)

A startbója es a célzóna közötti távolság 100m.
A “klasszikus” búvár a saját iránytűjével találja meg a célterületet. A versenyzők értékelésé a gyorsaság alapján történik.
Ha a búvár a célterületen kívül ér célba, akkor 15 másodperc büntetést kap.

8.3.5.

Csapatverseny (klasszikus búvár)

A versenyszamon minimum 2 csapat (maximum 4) egy körben 4 versenyzővel indulhat. Ez egy váltóverseny
A pálya két start bójából áll (S1 es S2) mindkét csapat részére. A startbóják közötti távolság 100m. (Last a mellékelt rajzot)
Az 1. és 3.-ik versenyző az S1 bójáról, a 2. és a 4.-ik versenyző az S2 bójáról indul. Minden versenyzőnek meg kell találnia a
másik start bóját, a következő versenyző ezt követően indulhat el.
A versenyzők értékelése a gyorsaság alapján történik. A teljes csapat limitideje 15 perc. Ha egy versenyző rossz bóját (nem a
saját csapatának a bójáját) talál meg, a teljes csapat kizárásra kerül.

