VERSENYKIÍRÁS
Pentele Solár Kupa
Uszonyosúszó verseny
(2021)
1. A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, valamint versenyzési lehetőség biztosítása.
2. A verseny helye és ideje:
Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda
50m-es 8 pályás versenymedence, elektromos időmérés, vízhőfok 26C˚±1C˚
2021. február 28. (vasárnap)
3. Rendező:
Búvársuli Sportegyesület
4. Versenybíróság:
A versenybíróság tagjai későbbi kijelölés alapján kerülnek meghatározásra.
5. Résztvevők:
A versenyen részt vehetnek azon MBSZ tagszervezet sportolói, akik:
a) a 2021. évi MBSZ tagsági díjukat befizették;
b) harminc napon túli lejárt tartozásuk nincs a Magyar Búvár Szakszövetség felé;
c) nincsen 30 napon túl lejárt köztartozásuk;
d) a nevezési határidő lejártáig szabályosan neveztek.
A versenyen részt vehetnek azon külföldi egyesületek sportolói, akik nemzeti szövetsége a
CMAS-nak tagja és a nevezési határidő lejártáig szabályosan neveztek.
A versenyen részt vehet az az MBSZ tagszervezetéhez leigazolt sportoló (magyar
állampolgár, vagy külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási címmel rendelkező
sportoló), aki:
a) az MBSZ nyilvántartásában szerepel és 2021. évi versenyengedéllyel rendelkezik;
b) érvényes sportegyesületi tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással
rendelkezik.
6. Nevezés:
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Búvár
Szakszövetség online nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített
határidőig.
Online nevezési felület: https://portal.buvar.hu
Nevezés kezdete: 2021. február 15. (hétfő)
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Nevezési határidő: 2021. február 24. (szerda)
A módosítások leadásának határideje 2021. február 26. (péntek)
A határidőig benevezett váltók névsorának módosítására a versenyen lesz lehetőség, a
bemelegítést kezdete előtt fél órával.
7. Nevezési díj:
Nevezési díj: 2.000 Ft / versenyző
A nevezési díj befizetése a helyszínen, készpénzben történik!
8. Általános rendezési feltételek:
a) A verseny a CMAS nemzetközi szabályzata, a Magyar Búvár Szakszövetség hazai
szabályzata és a versenykiírásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
b) A verseny egy rajttal kerül lebonyolításra.
c) A versenyen versenydressz használata engedélyezett: IGEN NEM
d) Minden versenyző csak a korcsoportjának megfelelő versenyszámban és versenytávon
nevezhető, melyekben csak a korcsoportjában előírt felszereléssel állhat rajthoz, maximum
4 egyéni versenyszámban!
e) Egy versenyző egyéni versenyszámokban csak egy korcsoportban indítható.
f) A váltó versenyszámokban van lehetőség felnevezésre, de csak abban az esetben, ha a
versenyzőnek a korcsoportjában az adott távon, az adott napszakban nem rendeznek váltót,
vagy nem lett nevezve rá.
g) Egy csapat több váltót is indíthat.
h) A versenykiírás 5. pontjában meghatározott, a részvételhez szükséges iratokat a verseny
megkezdése előtt a kijelölt helyen be kell mutatni ellenőrzésre.
i) A melegítésen és a verseny folyamán csak a kiírásban és a versenyszabályzatban előírt
felszerelések használata engedélyezett.
j) Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen.
9. Versenyszámok lebonyolítása:
a) A versenyszámok korcsoportonként összevonva és nemenként külön kerülnek
megrendezésre.
b) A versenyzők a korcsoportjuknak megfelelő versenyszámba, a nevezési idejük alapján
időfutamokba lesznek beosztva, ahol a legutolsó futam a legerősebb.
c) A verseny 8 pályán kerül lebonyolításra.
d) A nevezési idők a Magyar Búvár Szakszövetség nyilvántartásában szereplő elmúlt két év
és a jelenlegi év legjobb időeredménye alapján kerül meghatározásra.
e) A váltókban a nevezési idő meghatározása a nevezett versenyzők Magyar Búvár
Szakszövetség nyilvántartásban szereplő elmúlt két év és a jelenlegi év adott
versenyszámában elért legjobb időeredményeik alapján kerül meghatározásra. Ha a négy
versenyző közül, csak háromnak van elérhető időeredménye, akkor a rendszer generál egy
nevezési időt. Egyéb esetekben a váltók nevezési idő nélkül kerülnek besorolásra.
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10. Helyezések eldöntése:
A helyezési sorrendet az időfutamokban elért időeredmények döntik el.
11. Értékelés, díjazás:
a) A versenyen cápa, gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korosztályban kerülnek
értékelésre a versenyzők.
b) Az értékelt korcsoportokban az I-III. helyezett érem díjazásban részesül.
c) A CMAS pontozás alapján az I-III. helyezett csapat kupa díjazásban részesül.
d) Az a versenyző, aki a díjkiosztáson nem jelenik meg, utólagosan nem kaphatja meg a díjat.
12. Korosztályok és versenyszámaik:
Cápa korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 200m,
Gyermek korosztály:
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 200m, 400m, mix 4x50m
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m
Serdülő és junior korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m, 400m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 200m, 400m
Ifjúsági és felnőtt korosztály:
▪ Felszíni úszás (Fú): 100m, 400m
▪ Uszonyos gyors (Ugy): 50m, 100m, 200m, 400m, mix 4x50m
13. Versenyprogram:
Az 1. számú melléklet szerint.
14. Óvás:
Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után harminc percig, írásban nyújtható be. Az óvás
díja 5.000,- Ft, mely jogosság esetén visszafizetésre kerül. Az óvásról a verseny elnöke dönt.
15. Költségek:
A rendezés költségeit a rendezők, a résztvevők költségeit (szállás, étkezés, utazás) a klubok
maguk fedezik. A versenyre a sportolók és edzők részére a belépés díjtalan.
16. Műszaki feltételek:
A bajnokságon csak a Merülési és Műszaki Szabályzatban előírt állapotú és szerelvényekkel
ellátott felszerelésekkel lehet részt venni. A felszereléseknek meg kell felelnie az érvényben
lévő nemzetközi, illetve hazai szabályzat előírásainak. A felszerelések használhatóságáért és
megbízhatóságáért a csapat vezetője a felelős.
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17. Egyéb:
a) A megnyitóünnepségen és az eredményhirdetéseken kérjük a klubok képviselőit, időben és
egységes öltözékben jelenjenek meg.
b) A verseny folyamán az online eredmények a https://results.buvar.hu oldalon követhetőek.
c) Előre nem látható akadály esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a
változásról időben értesíti a résztvevőket.
d) A versenyt 14.00 órakor be kell fejezni – vízilabda mérkőzés miatt –, ezért a verseny
előtti csapatvezetői megbeszélésen egyeztetésre kerül a nevezések száma, és az időterv.
18. COVID-19 pandémia miatti kiegészítés
A versenyen kizárólag egészséges versenyző, edző, csapatkísérő, szervező és egyéb közreműködő
vehet részt.
A verseny helyszínén a versenyzőkön, az edzőkön, a csapatkísérőkön, a szervezőkön és az egyéb
közreműködőkön kívül más személyek – így nézők – nem tartózkodhatnak.
Egyesületenként minden 8. versenyző után plusz 1 fő edző, vagy csapatkísérő vehet részt a
versenyen.
A résztvevőktől kérjük az alábbi előírások, ajánlások betartását:
• Az uszodába történő belépés előtt mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésének
alávetnie, 37,8°C-t meghaladó testhőmérséklet esetén az uszodába nem léphet be
• Minden résztvevő köteles az MBSZ által, a COVID-19 járvánnyal összefüggésben kiadott
nyilatkozatot aláírni
• Érkezést követően a kézfertőtlenítő használata, vagy a megfelelő kézmosás kötelező, a
rendezvény időtartama alatt ezek megismétlése rendszeresen ajánlott!
• A medencetéren kívül – lelátó, előtér/váró, vendéglátó egység, stb. – és a medencetérben egyaránt
kötelező az arc és az orr maszkkal való eltakarása a szervezők, bírók, edzők és versenyzők
számára is! A versenyzők csak a sporttevékenység idejére vehetik le a maszkot!
• Törekedni kell a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására – kiemelten az előindító helyszínén –,
illetve figyelemmel kell lenni a zsúfoltság elkerülésére az uszoda teljes területén, kiemelten az
öltözőkben és mosdókban!
• Arcuk érintését kerüljék!
• Folyadék pótlására kizárólag saját kulacsot vagy flakont használjanak!
• A verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos üdvözlés nem ajánlott!
• A versenyen saját felszerelés használata ajánlott!
• Kérdéses esetekben, a létesítmény üzemeltetése által előírtak az irányadóak!
Dunaújváros, 2021. február 09.
Gurisatti Róbert

Kókai Dávid

rendező

uszonyosúszó szakbizottság
vezetője
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További információ:
Gurisatti Róbert
Búvársuli Sportegyesület
2400 Dunaújváros, Móricz Zs. utca 10/C.
(+36 30) 630 0603
Adószám: 18740921-1-07
E-mail: buvarsulibt@gmail.com
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1. számú melléklet
VERSENYPROGRAM
2021. február 28. (vasárnap)
7.45-8.30
8.00-8.45
8.00-8.15
8.45-8.55
9.00-9.05
09.10

Csapatvezetők jelentkezése, okmányok leadása
Bemelegítés
Versenybírói eligazítás
Csapatvezetői értekezlet
Ünnepélyes megnyitó
Versenyprogram kezdete
Fiú/Lány 50 LC méter Uszonyos gyors
Fiú/Lány 200 LC méter Uszonyos gyors
Fiú/Lány 100 LC méter Felszíni úszás
Fiú/Lány 400 LC méter Uszonyos gyors
Fiú/Lány 400 LC méter Felszíni úszás
Fiú/Lány 100 LC méter Uszonyos gyors
Fiú/Lány mix 4x50 LC méter Uszonyos gyors
Fiú/Lány mix 4x50 LC méter Felszíni úszás
Ünnepélyes eredményhirdetés

Kb. 14.00

Verseny zárása
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2. számú melléklet

Étkezés
A verseny ideje alatti étkezést az egyesületek maguknak biztosítják.
Kedvezményes elviteles étkezésre van lehetőség a verseny után az uszoda mellett lévő Juharos
Étteremben, február 23-ig (kedd) előre leadott rendelés alapján (Kovács Anita: +36
25 222 422; +36 30 898 4603; familyfaloda@gmail.com):
2021. február 28, vasárnap:
• ebéd 1.800 Ft /adag
- húsleves cérnametélt
- szezámmagos rántott csirkemell, burgonyapüré
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