Program
13. Junior Uszonyos- és Búvárúszó Európa-bajnokság 2011. július 11-18., Miskolc – Nyékládháza Magyarország
Július 11. hétfô
9:00-19:00 csapatok érkezése, regisztráció
Július 12. kedd
9:00-12:00 Edzés
10:30-11:30 Technikai értekezlet
19:00 Megnyitó az Uszodában
Július 13-15.
Verseny az uszodában
Július 13. szerda
• délelôtt 9:30 – 12:30
9:30 100 m uszonyos úszás nôi elôfutamok
100 m uszonyos gyorsúszás nôi elôfutamok
100 m uszonyos úszás férfi elôfutamok
100 m uszonyos gyorsúszás férfi elôfutamok
1500 m uszonyos úszás nôi lassú futamok
1500 m uszonyos úszás férfi lassú futamok
400 m búvárúszás nôi lassú futamok
400 m búvárúszás férfi lassú futamok
4×200 m uszonyos úszás
váltó nôi lassú futamok
4×200 m uszonyos úszás
váltó férfi lassú futamok
• délután 16:30 20:30
16:30 100 m uú. nôi döntô
16:40 100 m u gyú. nôi döntô
16:50 Eredményhirdetés 100m uú. nôi
17:00 100 m uú. férfi döntô
17:10 Eredményhirdetés 100 m u gyú. nôi
17:20 100 m u gyú. férfi döntô
17:30 Eredményhirdetés 100 m uú. férfi
17:40 1500 m uú. nôi gyors futamok
18:00 Eredményirdetés 100 m u gyú. férfi
18:10 1500 m uú. férfi gyors futamok
18:30 Eredményhirdetés 1500 m uú. nôi
18:40 400 m búvárúszás nôi gyors futamok
18:50 Eredményhirdetés 1500 m uú. férfi

19:00 400 m búvárúszás férfi gyors futamok
19:10 Eredményhirdetés
400 m búvárúszás nôi
19:20 4×200 m uú. váltó nôi gyors futamok
19:35 Eredményhirdetés
400 m búvárúszás férfi
19:45 4×200 m uú. váltó férfi gyors futamok
20:00 Eredményhirdetés
4×200 m uú. váltó nôi
20:10 Eredményhirdetés
4×200 m uú. váltó férfi
Július 14. csütörtök
• délelôtt 9:30 – 12:30
9:30 50 m uszonyos úszás nôi elôfutamok
50 m uszonyos gyorsúszás nôi elôfutamok
50 m uszonyos úszás férfi elôfutamok
50 m uszonyos gyorsúszás férfi elôfutamok
800 m búvárúszás nôi lassú futamok
800 m búvárúszás férfi lassú futamok
400 m uszonyos úszás nôi lassú futamok
400 m uszonyos úszás férfi lassú futamok
100 m búvárúszás nôi lassú futamok
100 m búvárúszás férfi lassú futamok
• délután 16:30 – 20:00
16:30 50 m uú. nôi döntô
16:40 50 m u gyú. nôi döntô
16:50 Eredményhirdetés 50 m uú. nôi
17:00 50 m uú. férfi döntô
17:10 Eredményhirdetés 50 m u gyú. nôi
17:20 50 m u gyú. férfi döntô
17:30 Eredményhirdetés 50 m uú. férfi
17:40 800 m búvárúszás nôi gyors futamok
17:55 Eredményhirdetés 50 m u gyú. férfi
18:05 800 m búvárúszás férfi gyors futamok
18:20 Eredményhirdetés
800 m búvárúszás nôi
18:30 400 m uú. nôi gyors futamok

18:40 Eredményhirdetés
800 m búvárúszás férfi
18:50 400 m uú. férfi gyors futamok
19:00 Eredményhirdetés 400 m uú. nôi
19:10 100 m búvárúszás nôi gyors futamok
19:20 Eredményhirdetés 400 m uú. férfi
19:30 100 m búvárúszás férfi gyors futamok
19:40 Eredményhirdetés
100 m búvárúszás nôi
19:50 Eredményhirdetés
100 m búvárúszás férfi
• Hosszútávúszók megérkezése
Július 15. péntek
• délelôtt 9:30 –12:30
9:30 50 m búvárúszás nôi elôfutamok
50 m búvárúszás férfi elôfutamok
200 m uszonyos úszás nôi elôfutamok
200 m uszonyos gyorsúszás nôi elôfutamok
200 m uszonyos úszás férfi elôfutamok
200 m uszonyos gyorsúszás férfi elôfutamok
800 m uszonyos úszás nôi lassú futamok
800 m uszonyos úszás férfi lassú futamok
4×100 m uszonyos úszás
váltó nôi lassú futamok
4×100 m uszonyos úszás
váltó férfi lassú futamok
• délután 16:30 – 20:00
16:30 50 m búvárúszás nôi döntô
16:40 50 m búvárúszás férfi döntô
16:50 Eredményhirdetés 50 m búvárúszás nôi
17:00 200 m uú. nôi döntô
17:10 Eredményhirdetés
50 m búvárúszás férfi
17:20 200 m u gyú. nôi döntô
17:30 Eredményhirdetés 200 m uú. nôi
17:40 200 m uú. férfi döntô
17:55 Eredményhirdetés 200 m u gyú. nôi

18:05 200 m u gyú. férfi döntô
18:20 Eredményhirdetés 200 m uú. férfi
18:30 800 m uú. nôi gyors futamok
18:45 Eredményhirdetés 200 m u gyú. férfi
18:55 800 m uú. férfi gyors futamok
19:10 Eredményhirdetés 800 m uú. nôi
19:20 4×100 m uú. váltó nôi gyors futamok
19:35 Eredményhirdetés 800 m uú. férfi
19:45 4×100 m uú. váltó férfi gyors futamok
20:00 Eredményhirdetés
4×100 m uú. nôi döntô
20:10 Eredményhirdetés
4×100 m uú. férfi döntô
10:00-12:00 Edzés a hosszútávúszók részére
15:00-17:00 Edzés a hosszútávúszók részére
18:00-19:00 Technikai értekezlet a hosszútávúszók részére
21:00 Barlangfürdôzés Miskolc-Tapolcán
22:30 Party a delegáció részére
Július 16–17.
Hosszútávúszó verseny Nyékládházán
Július 16. szombat - Nyékládháza
Csapatok elutazása (uszodai versenyzôk).
Hosszútávúszó verseny
elsô napja 10:00 – 17:00
10:00-13:00 4×3000 m váltó nôi döntô
14:00-17:00 4×3000 m váltó férfi döntô
Július 17. vasárnap - Nyékládháza
Hosszútávúszó verseny
második napja 10:00 – 17:30
10:00-12:00 6000 m nôi döntô
14:00-16:00 6000 m férfi döntô
16:30 Eredményhirdetés 4×3000 m nôi
16:45 Eredményhirdetés 4×3000 m férfi
17:00 Eredményhirdetés 6000 m nôi
17:15 Eredményhirdetés 6000 m férfi
19:00 Záróünnepség és tóparti Gulyás-party

