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SZABÁLYZAT
1. JOGOSULTSÁG:
A Magyar Búvár Szakszövetség a CMAS felhatalmazásával 2022. február 25-27. között Egerben
rendezi meg a XVI. CMAS Uszonyosúszó Világkupa magyarországi fordulóját.
A Magyar Búvár Szakszövetség jogosult a Világkupa megszervezésére és lebonyolítására. A
versenyhez kapcsolódó befizetések az MBSZ címére történnek.
2. RÉSZTVEVŐKRE ÉS A VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A verseny a CMAS Uszonyosúszás Nemzetközi Szabályzat, a CMAS Uszonyosúszó Világkupa
szabályzat és az aktuális Versenykiírás alapján kerül megrendezésre, melyeket minden versenyző a
versenyre történő nevezéssel egyidejűleg elfogad, és magára vonatkozónak tekint.
CMAS szabályzat elérhető az alábbi linken.
http://www.cmas.org/finswimming/documents-of-the-finswimming-commission
A versenyszámok és kategóriák a következőek:
XVI. CMAS Uszonyosúszó Világkupa program
Felnőtt (Cat. “A”) F/N
50 m AP.,100 m IM.,
50 m SF., 100 m SF., 200 m SF., 400 m SF., 800 m SF., váltó 4 x 100 m SF.,
50 m BF., 100 m BF., 200 m BF. 400 m BF 4x100 BF mix váltó
Junior Cat. (“B, C, D”) F/L
50 m AP., (“D” kategória versenyzői nem indulhatnak) 100 m IM.,
50 m SF., 100 m SF., 200 m SF., 400 m SF., 800 m SF., váltó 4 x 100 m SF.,
50 m BF., 100 m BF., 200 m BF. 400 m BF 4x100 BF mix váltó
Minaret Kupa program – Cat. “A” F/N Nyílt kategória!!!
1500m SF, 400m IM, 4x50m SF Mix váltó
- “A” kategóriában kerül eredmény kihirdetésre, versenyzők felnevezhetők.
AP: APNOEA – IM:BÚVÁR – SF: FELSZÍNI ÚSZÁS – BF: USZONYOS GYORS

-

-

A CMAS Uszonyosúszó Világkupán klubok és nemzeti csapatok vehetnek részt.
Minden csapat nemzeti szövetségének CMAS tagsággal kell rendelkeznie.
Minden versenyzőnek érvényes hazai és nemzetközi versenyengedéllyel (CMAS licence) kell
rendelkeznie.
Minden versenyző maximum 4 egyéni versenyszámban és 2 váltóban vehet részt.
Ha a Klub vagy a Nemzeti Csapat egy versenyzőt több mint 4 egyéni számban akar indítani, a
regisztráció során jeleznie kell ezeket az extra versenyszámokat, melyek így nem kerülnek be a
pontszámításba és a végső összesítésbe.
Minden Klub vagy Nemzeti Csapat maximum 2 versenyzőt nevezhet az egyéni
versenyszámokba.
Minden versenyző csak egy klub színeiben versenyezhet az adott versenyévben.
A Nemzeti Csapatban való részvétel nem számít Klub részvételnek. A versenyző egy évben
részt vehet különböző versenyeken – az erre vonatkozó CMAS általános szabályoknak
megfelelően- a Klub vagy a Nemzeti Csapat versenyzőjeként is.
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3. VERSENYHELYSZÍN
A verseny az egri Bitskey Aladár uszodában kerül megrendezésre.
Az 50 méteres, 8 pályás uszoda elektromos időmérő rendszerrel és 1500 férőhelyes lelátóval
rendelkezik. A víz hőmérséklete 26 °C +1°C.

Cím 3300 Eger, Frank Tivadar utca. 5.

4. ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ
A versenyen való részvételhez kapcsolódó költségek rendezése átutalással történik. A felszerelések
ellenőrzését az uszoda alagsorában lévő kompresszoros helységében végezzük. (uszony, sznorkel,
palack)
5. IDŐMÉRÉS
Az időmérés elektronikus időmérő rendszerrel történik.
6. HELYEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA
A helyezések az időmérők által mért időeredmények alapján kerülnek meghatározásra.
Az eredmények összesítése a CMAS pontszámítási rendszere alapján történik.
Egyik távon sem kerül döntő futam megrendezésre.
Egyéni, klub, nemzeti csapat és ország sorrend is kihirdetésre kerül.
Egyéni: Minden távon 4 kategória. (Férfi, Nő, Fiú. Lány) Klubok vagy Nemzeti Csapatok versenyzői
részvételével.
Klub: A helyezések az egyes klubok versenyzői által elért egyéni pontszámok összesítése alapján
kerülnek kiszámításra (Férfi, Nő, Fiú. Lány)
Nemzeti Csapatok: Az egyéni pontok összesítése alapján kerül kiszámításra (Férfi, Nő, Fiú, Lány)
Ország Rangsor: A Nemzeti Csapatok által elért egyéni pontok összesítése alapján kerül kiszámításra.
Ha az országos szövetség nem indít Nemzeti Csapatot, akkor a 2 legjobb Klub eredmény számít bele
az összesített rangsorba.
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Helyezés
50
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24.
A többi távot teljesítő versenyző 1 pontot kap a részvételért.

Pontok
6
5
4
3
2
1

7. DÍJAZÁS
Egyéni díjak: Az egyéni és váltó versenyszámokban az első három versenyző éremben részesül
Csapat díjak: Az összetett legjobb 3 klub és legjobb nemzeti csapat serleg díjazásban részesül.
Minden Klub és Nemzeti Csapat ajándékcsomagot kap.
A díjátadó ünnepségekre a versenynap folyamán kerül sor, ezért a díjazott versenyzőknek
rendelkezésre kell állniuk a megfelelő időben.
A díjátadó során az érintett versenyzőknek a csapat egyenruháját kell viselniük.
8. FELELŐSSÉG
A Magyar Búvár Szakszövetség, a CMAS, a versenyigazgató, a verseny jegyzőkönyv vezetője és a
verseny főbírója nem vállal felelősséget a verseny ideje alatt és után bekövetkező bármilyen személyi
és tárgyi sérülés vagy baleset esetén.
A rendező biztosít orvosi hátteret a verseny idejére.
9. ANTIDOPPING
WADA – VILÁG ANTIDOPPING KÓD
CMAS – ANTIDOPPING SZABÁLYZAT
MBSZ – ANTIDOPPING SZABÁLYZAT
MINDEN VERSENYZŐ KÖTELES ELFOGADNI EZEN SZABÁLYOKAT MINT A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI.
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10. MEGJEGYZÉS
Jelen versenyprogram módosulhat bármilyen, a szervezéssel kapcsolatos okból adódóan.
A résztvevő csapatok időben tájékoztatást kapnak a változásról.
A versenyzőknek 10 perccel a rajt előtt teljes felszereléssel meg kell jelenniük az indító bírónál.
A rendező fenntartja a jogot, hogy a klub külön kérésére egyéni versenyzőt vagy váltót a hivatalos
versenyben vagy versenyen kívül nevezzen.
Bármely más versenyre vonatkozó szabály a CMAS Uszonyosúszó Szabályzata alapján értendő.
11. NEVEZÉS
A Világkupa nevezés 2022. január 14 - február 20. között az alábbi oldalon történik
https://www.sportdata.org/cmas/set.php?id=6 (lásd később a részletes tájékoztatót)
Minden versenyző 20 Euro díjat köteles fizetni az online regisztráció során, de nem szükséges a
CMAS licence kiváltása.
A Minaret Kupa nevezés is a https://www.sportdata.org/cmas/set.php?id=6
oldalon történik 2022. február 20-ig.
Nevezési díj: 2000 Ft / versenyző (magában foglalja a Minaret Kupa nevezést is)
Figyelem! A határidő lejárta után a nevezésekben módosítást nem áll módunkban
végrehajtani.
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COVID-19 pandémia miatti kiegészítés
A versenyen kizárólag egészséges versenyző, edző, csapatkísérő, szervező és egyéb
közreműködő vehet részt. Védettségi igazolvány vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszt
bemutatása kötelező.
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!
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PROGRAM
2022. február 25. péntek
12:00dokumentumok leadása
felszerelések hitelesítése (uszony, sznorkel, palack)
16:00-19:00
edzés lehetőség
2022. február 26. szombat délelőtt
7:30-8:45
Bemelegítés
9:00
Ünnepélyes Megnyitó
50 m AP F/N felnőtt
50 m AP F/L junior
50 m BF F/N felnőtt
50 m BF F/L junior
800 m SF F/N felnőtt
800 m SF F/L junior
400 m IM F/N (Minaret Kupa)
4x50 m SF Mix váltó (Minaret Kupa)
Díjátadás
2022. február 26. szombat délután
15:00-15:40
Bemelegítés
16:00
200 m SF F/N felnőtt
200 m SF F/N junior
400 m BF F/N felnőtt
400 m BF F/N junior
Díjátadás
100 m IM F/L felnőtt
100 m IM F/N junior
4x100 m BF mix váltó
1500 m SF F felnőtt (Minaret Kupa)
Díjátadás
2022. február 27. vasárnap délelőtt
7:30-8:45
Bemelegítés
9:00
100 m SF F/N felnőtt
100 m SF/L junior
100 m BF F/N felnőtt
Díjátadás
100 m BF F/L junior
400 m SF F/N felnőtt
400 m SF F/L junior
1500 m SF N felnőtt (Minaret Kupa)
Díjátadás
2022. február 27. vasárnap délután
14:00-14:45
Bemelegítés
15:00
50 m SF F/N felnőtt
50 m SF F/N junior
200 m BF F/N felnőtt
200 m BF F/L junior
Díjátadás
4x100 m SF váltó F/N felnőtt
4x100 m SF váltó F/L junior
Díjátadás és a verseny zárása

Figyelem: A rendezők a programváltozás jogát fenntartják.
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Online versenyregisztráció
2020. január 1. hatállyal életbe lépett a CMAS SportData adatbázisa.
A korábban érvényben és használatban lévő www.sport.cmasoffice.org nem működik tovább!!!
A CMAS összes sport tartalmú adatbázisa mostantól az alábbi linken érhető el.
https://www.sportdata.org/cmas/
Az egri világkupára a regisztráció 2022. január 14 – február 20. között lesz elérhető.
Személyes fiókot az alábbi linken keresztül lehet elkészíteni.
https://www.sportdata.org/cmas/setonline/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration
Probléma esetén a CMAS az alábbi címen nyújt segítséget:
support@sportdata.org
A versenyzők regisztrációja csak elektronikus úton a rendszeren keresztül történik.
https://www.sportdata.org/cmas/set.php?id=6
A versenyzők, edzők regisztrációjához kövesse a következő lépéseket:


Jelentkezzen be a fiókadatokkal.



Ellenőrizze az adatokat, módosítsa az aktuális változásokkal.



Az esemény naptárban ki kell választani az eseményt majd a Registration gombra
kattintani.



A lap alján találhatók a funkció menük a regisztrációk felvezetéséhez.



Végezze el a versenyzők, edzők regisztrációját.



A regisztrációk először egy várólistára kerülnek, melyek a fizetés után kerülnek
hitelesítésre, erről email-ben kap értesítést.



A “My current entries” menüpont alatt lehetséges a regisztrációk áttekintése. Szintén itt
található a fizetendő összeg és a fizetés módja.
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Viszontlátásra Egerben!

