2015. évi AMPHORA KUPA versenykiírása
1. Célja:
Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók
részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése
2. Rendező:
Amphora Búvár Klub
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 33/b Tel: (1)201-54-82
3. Ideje:
2015.07.17-19.
4. Helye :
Gyékényes, Búvárbázis
5. Napi programok:
1sz. melléklet szerint
6. Nevezés
2015.07.17. (péntek) 13-14 óra között
A nevezési íven külön-külön kell feltüntetni a nemeket, illetve a korcsoportok névsorait. A
nevezési ívet géppel vagy kézzel jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.
7. Nevezési díj:
Személyenként 3000,-Ft, amit a helyszínen kell befizetni.
8. Nevezési és részvételi feltételek:
A nevezés a nevezési íven történik, amely tartalmazza a benevezettek névsorát.
A nevezéseket a nevezési íven az indulási sorrend feltüntetésével kérjük megküldeni.
A nevezési kartonokat a versenyirodán kérjük leadni a csapatvezetői megbeszélés előtt 3 órával.
A résztvevők a klubok által megadott indulási sorrendben indulnak. A felnőttek és ifjúságiak
ugyanazt a pályát teljesítik, együtt indulnak.
Részt vehet a búvárklubhoz leigazolt sportoló:
aki az MBSZ nyilvántartásában szerepel, és 2014. évi versenyengedéllyel rendelkezik
akit a klubja benevezett.
Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken, a bajnokságon. Erről
nyilatkozatot ad le az okmányok bemutatásakor.
A csapat vezetője a rajttól való távolmaradást minden esetben köteles a versenyszám indítása
előtt 30 perccel írásban bejelenteni a versenyirodán.
Az a versenyző, aki a rajtlista egyeztetése után, valamely versenyszámban indokolatlanul nem
indul, a bajnokság további versenyszámaiban sem indítható!
Valamennyi klubnak, a versenyzőik kisérésére, csónakot kell biztosítaniuk.
9. Anyagi feltételek:
A rendezés költségeit a rendező biztosítja, a résztvevők költségeit a klubok fedezik
A résztvevők valamennyi költségét a klubok viselik.
A verseny színhelyén való tartózkodásért használati díjat kell fizetni, melynek előzetes összege:
FAHÁZAK:
3000,- Ft/fő/éj
H-1027. Budapest Varsányi Irén u. 33./b.
Tel.: +36/30-212-7986
Web cím: www.amphora.hu
E-mail: amphora@amphora.hu

SÁTOR:
1800,- Ft/fő/éj
Az ár tartalmazza a 300,- forintos idegenforgalmi adót.
18 év alatt nincs idegenforgalmi adó.
6 év alatti gyerekeknek ingyenes a szállás.
A fizetés az elszámolás alapján direktben a Gyékényesi Önkormányzat felé Klubbonként történik.
10. Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a merülési és műszaki szabályzatban előírt állapotú felszereléssel lehet részt
venni. A felszerelések állapotáért a csapatok vezetői a felelősek.
Robbanómotoros kompresszor használható!
11. Versenyszámok:
Felnőtt férfi, nő, ifjúsági fiú és lány korcsoportban:
1., Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontokkal
2., Csillag gyakorlat
3., Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontok nélkül
4., Parallel szlalom
ÚJDONSÁG:
A tájékozódási búvárúszó sport utánpótlás érdekében a nemzetközi gyakorlatot követve 10-11
éves (gyerek) és 12-13 éves (serdülő) versenyzők részére hirdetünk rövidpályás 5bójás
versenyszámot.
A versenyszám a felnőtt versenyszám szabályai szerint kerül lebonyolításra, kb 200-250 m távon.
Gyerek versenyzők felszerelése: kis uszony+légző cső+bója
Serdülő versenyzők felszerelése: delfin uszony+légző cső+bója
Tájolót a Magyar Búvár Szakszövetség biztosít a versenyzők részére (összesen 5 db készült)
Edzés lehetőség pénteken egész nap, szombaton a két versenyszám közötti időben
12. Értékelés:
Az egyes versenyszámokban a pontosság és a gyorsaság együttes pontszáma határozza meg a
helyezés sorrendjét.
Egyéni értékelés korosztályoknak megfelelően külön történik.
A klubok között sorrendet az azonos klubhoz tartozó legjobb férfi, nő, ifjúsági fiú és lány
versenyzők által elért pontszámok összege határozza meg.
13. Díjazás:
Az egyéni I-III helyezett érem díjazásban részesül.
14. Általános versenyfeltételek:
A verseny jelen versenykiírás, az MBSZ és a CMAS Tájékozódási Búvárúszó
Versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre.
Az edzésen és versenyen a kiírásban valamint a versenyszabályzatban előírt felszerelések
használata kötelező!
Minden csapat a következő okmányokat köteles a versenybíróságnak bemutatni:
Versenyzőként:
- 2015. évi versenyzői engedély
- sportegyesületi tagsági könyv
- érvényes sportorvosi igazolás
- önkéntességi nyilatkozat
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A nyitó és záróünnepségen, eredményhirdetésnél a csapatok egységes öltözetben jelenjenek
meg.
Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után fél órával nyújtható be.
Az óvás díja: 5,000,- ft. Az óvási díj, jogosság esetén visszafizetésre kerül.
Az Amphora Kupa időtartama alatt a bázis területén 22.00-06.00 óra között tilos hangoskodni,
más nyugalmát megzavarni. A tilalmat megszegő klub, (tagjai, tagjainak ismerősei, barátai) a
terület elhagyására kötelezhetőek, valamint a renitens versenyző(k) a további versenyből
kizárásra kerül(nek)!
Kutyát a tó területére, csak saját felelősségre lehet behozni!
Előre nem látható akadály esetén az AMPHORA Búvár Klub fenntartja magának a változtatás
jogát.
A változtatásról az érintetteket időben értesíti.
Mellékletek:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
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1. sz. melléklet

2015. évi AMPHORA KUPA programja
Július 16.(csütörtök)

15.00-19.00

Edzés

Július 17.(péntek)

09.00-17.00
13.00-14.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Edzés
Nevezések leadása
Csapatvezetői értekezlet
Versenybírói értekezlet

Július 18.(szombat)

09.00- Verseny
14.0017.00

5bója (ifjúsági leány, nő, ifjúsági fiú, férfi)
Csillag (ifjúsági leány, nő, ifjúsági fiú, férfi)
Gyermek tájolás

Július 19.(vasárnap)

09.00- Verseny
14.0017.00

Szlalom (ifjúsági leány, nő, ifjúsági fiú, férfi)
Parallel szlalom (ifjúsági leány, nő, ifjúsági fiú, férfi)
Eredményhirdetés
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