VERSENYKIÍRÁS

Csillagverseny
2017. Április 1.
Tüske uszoda

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:

4. A verseny helyszíne:

2017. április 1.
Tüske uszoda (1117 Bp., Magyar tudósok körútja 7.)

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

10. Nevezés:


A versenyre az MSZÚSZ tagszervezetei nevezhetik leigazolt versenyzőiket.



A verseny időpontjában minden nevezett sportolónak rendelkeznie kell érvényes
sportorvosi igazolással, mely a helyszínen ellenőrzésre kerül.



A versenyre való nevezés feltétele egyesületenként minimum egy értékelő edző
nevezése, aki a teljes versenynap folyamán részt vesz az értékelésben.



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.



Azon egyesületek számára, akik a 2017-es évben még nem indultak szövetség által
rendezett versenyen 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 tánc feladatok zenéit a nevezéssel egy időben az e-mailhez csatolva, vagy valamely
fájlmegosztó portálra történő feltöltéssel szükséges megküldeni, az alábbi fájlnév
alapján: 8_evesek_fiatalabbak_NEV (amennyiben adott egyesület sportolói azonos
zenét használnak, nem szükséges a név szerinti megjelölés, elegendő a csillagblokk
megnevezése).
Nevezési határidő: 2017. március 27. 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. Óvás:
 Óvást írásban, a vitatott eseményt követő 1 órán belül a verseny koordinátorának

30.000 HUF – azaz harmincezer forint – óvási díj megfizetése ellenében lehet
benyújtani.
 Elfogadott óvás esetén a díj visszajár.

13. 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.

