VERSENYKIÍRÁS

Csillagverseny
2017. Február 11.
Hajós Alfréd Sportuszoda
Margitsziget

1. A verseny kiírója: Magyar Szinkronúszó Szövetség (MSZÚSZ)
2. A verseny célja:


A hazai szinkronúszó egyesületek sportszakmai támogatása annak érdekében, hogy
egységes, optimális képzési rendszerben készítsék fel sportolóikat, elősegítve ezzel a
magyar szinkronúszó sport eredményességét.



Lehetőség biztosítása a fiatal szinkronúszó sportolók számára a kötelező
versenyszámokban történő versenyzéshez szükséges versenyrutin erősítésére.

3.

A verseny időpontja:

2017. február 11.10:00 óra

4. A verseny helyszíne:

Hajós Alfréd Sportuszoda (Margitsziget)

5. A verseny koordinátora:

Árkovics Petra

6. Korosztályok


8 évesek és fiatalabbak



10 évesek és fiatalabbak



12 évesek és fiatalabbak



a versenyen 13 éves és idősebb sportolók is részt vehetnek

7.

Feladatsorok:


A csatolt mellékletekben, korosztályi lebontásban.

8. Versenyszabályok:


A Csillagrendszer előírásai alapján (mellékletben csatolva).

9. Versenyprogram:


Szárazföldi gyakorlatsorok:
1. 8 évesek és fiatalabbak
2. 10 évesek és fiatalabbak
3. 12 évesek és fiatalabbak



Vizi gyakorlatsorok:
1. úszó feladatok mindhárom korosztályban
2. 8 évesek és fiatalabbak – hosszban végrehajtandó feladatai
3. 10 évesek és fiatalabbak – 4 panelnél végrehajtandó kötelezői
4. 12 évesek és fiatalabbak – 3 panelnél végrehajtandó kötelezői

A nevezések összesítését követően pontosabb program is megküldésre kerül.

10. Nevezés:


A versenyre az MSZÚSZ tagszervezetei nevezhetik leigazolt versenyzőiket.



Azon nevező tagszervezetek, amelyeknek szövetségi tagdíj, leigazolási díj,
átigazolási díj, vagy versenyengedély kártyadíj tartozásuk van, azokat banki
átutalással legkésőbb a verseny kezdetéig igazolható módon rendezniük kell.



az indulás feltétele a NAV együttes nemleges („nullás”) igazolásának bemutatása,
vagy a nevező tagszervezet nyilatkozata arról, hogy a nevezés időpontjában
szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.



Nevezni csak a versenykiíráshoz csatolt nevezési lapon (Excel formátum) lehet.



A szárazföldi koreográfiákhoz tartozó zenéket a szövetség hivatalos email
címére, a nevezési határidőig kell megküldeni mp3 formátumban.
Nevezési határidő: 2017. január 23. hétfő 24 óra

A nevezéseket a hungary.synchro@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni.
11. Nevezési díjak:


A Magyar Szinkronúszó Szövetség 1/2017. január 10. sz. határozata értelmében 2017ben a részvétel ingyenes.

12. Díjazás:
A csillagblokkot/csillagblokkokat teljesített sportolók oklevél díjazásban részesülnek.

Felmerülő kérdéseikkel a Szövetség irodájához hungary.synchro@gmail.com, vagy a
Szakmai Szakfelügyelő Bizottság Elnökéhez petra.arkovics@gmail.com fordulhatnak.

