DR. „CSÍK FERENC” ÚSZÓ EMLÉKVERSENY
versenykiírása
1.) A verseny célja:
a. megemlékezés dr. „Csík Ferenc”-ről – Kaposvár szülöttéről – az 1936. évi Berlini Olimpia 100 m-es
gyorsúszás bajnokáról,
b. az úszósport népszerűsítése,
c. a jelvényszintek teljesítése, bajnoki szintidők teljesítése,
d. egészségre nevelés és szemléletformáló életmód rendezvény,
2.) A verseny támogatói:
- Kaposvár Megyei Jogú Város Sport Bizottsága
- Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft
3.) A verseny rendezője:
- Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
- Kaposvári SI USE
4.) A verseny helye, ideje:
- helye:
Kaposvári Gyógyfürdő és Uszoda
7400 Kaposvár, Csík F sétány
8 rajtköves, 50 m-es versenymedence, fedett, vízforgatóval ellátott, elektromos időmérés,
vízhőmérséklet: 27 C0
- ideje:
2016. május 28. (szombat) 10.00 óra
5.) Résztvevők:
A versenyen csak orvosi igazolással, MUSZ versenyzési engedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt.
6.) Nevezés
nevezési határidő: 2016. május 25. 20.00 óra
¾ nevezési díj: 800 Ft/rajthoz állás, amely számla ellenében a helyszínen fizetendő
¾ a nevezések korrigálása: 2016. május 25. 24.00 óráig van lehetőség,
¾ nevezni a www.muszuszoranglista.hu-n lehet – online – a fenti időpontig (helyszíni nevezés nincs)
7.) Versenybíróság
Későbbi kijelölés alapján. A versenybíróság elnöke: Vargha Béla
8.) Költségek:

A rendezés költségei a rendezőt, a részvétel költségei a résztvevő egyesületeket terhelik.
9.) Díjazás:
¾ a versenyszámok első három helyezettje érem díjazásban részesül,
¾ a 100 m-es férfi gyorsúszás győztese egy évre elnyeri a versenyszám vándorserlegét,
10.) A helyezések eldöntése:
Az előfutamok alapján. Az első futam a legerősebb. A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk.
11.) Egyéb:
¾
¾
¾
¾
¾

csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget a Fürdőigazgatóság,
a fürdő egész területén tilos a dohányzás,
a fürdő házirendjének betartása mindenkire nézve kötelező
Óvás: a helyszínen a versenybíróság elnökéhez kell benyújtani. Óvási díj: 5.000 Ft.
A verseny a Magyar Úszó Szövetség és a Nemzetközi Úszó Szövetség érvényben lévő szabályai
szerint kerül megrendezésre.

12.) A verseny programja:
¾ 09.00 óra
¾ 09.45 óra
¾ 10.00 óra

Bemelegítés,
dr. Csík Ferenc szobrának ünnepélyes megkoszorúzása,
A verseny kezdete.

Kaposvár, 2016. április 19.
Meiszterics László
Tel.:+36 30 969 81 55
vezetőedző
A Magyar Úszó Szövetség 2023/2016. szám alatt engedélyezte a versenyt.
Budapest, 2016. április 21.
……………………………………………..
aláírás

„Csík Ferenc” Emlékverseny versenyszámainak sorrendje 2016. évben

Korosztályok:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

„A”
„B”
„C”
„D”
„E”
„F”
„G”

abszolút kategória (1998 és korábban szül.)fiúk-leányok
1999-2000. fiúk, leányok
2001-2002. fiúk, leányok
2003-2004. fiúk, leányok
2005-2006. fiúk, leányok
2007. fiúk, leányok
2008 és fiatalabb fiúk,leányok

100 m fiú gyorsúszás
100 m leány gyorsúszás
100 m fiú mell
100 m leány mell
200 m fiú vegyes
200 m leány vegyes
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:00
A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:00
A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:40
A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:40
A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 3:45
A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 3:45
F,G
korosztály
F,G
korosztály

eredményhirdetés
9.) 100 m fiú pillangó
10.) 100m leány pillangó
11.) 100 m fiú hát
12.) 100 m leány hát
13.) 200 m fiú gyors
14.) 200 m leány gyors
eredményhirdetés

A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 2:15
A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 2:15
A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:20
A,B,C,D,E,F,G korosztály,szint: 2:20
A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 3:15
A,B,C,D,E,F korosztály,szint: 3:15

dr. Csík Ferenc Emlékszám

