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XI.  Temesvári Szenior Kupa 2019
 

Masters Timisoara Sprint Cup

2021.07.24
 

 
Általános információk

·         Dátum: 2021.július.24, szombat;
·         Helyszín: TBC;

·         Célcsoport: 18 év felett;
·         Cél: népszerűsíteni a szenior úszást a régióban;

·         Szervezők: Masters Temesvár Úszóklub, Testnevelési- és Sport Egyetem, Megyei Ifjúsági és Sport 
Igazgatóság. 

 
Korcsoportok

·         Egyéni versenyszámok (évek): 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 
stb;

·         Váltók (évek): 70-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, stb.
Szabályok

·         A LEN szerint;
·         A futambeosztás a nevezési idők alapján történik, nem pedig nem és korosztály szerint;
·         A lassabbak indítják a számot és a leggyorsabbak fejezik be;
·         A végeredmény minden versenyszámban nem és korcsoport szerint lesz megállapítva;
·         A váltó tagjai csak egy csapat tagjai lehetnek, tehát klubtársak;
·         A váltóknál egy résztvevő csak egy csapat tagja lehet.

 
Díjak

·         Az első három helyezett korosztályok alapján, minden egyéni versenyszámban érem díjazásban részesül;
·         A váltók első három helyezettjei oklevelet kapnak;
·         Az MASTERS Timi oara Sprintș  kupát az a csapat nyeri, amelyik a legtöbb pontot éri majd el a 

versenyen.  

 
Program

 
Bemelegítés: 12,30-13,00;
Megnyitó: 13,00-13,15;
A verseny kezdete: 13,15

 
1 szám: 25 m pillangó
2. szám: 100 m mell
3. szám: 25 m hát
4. szám: 100 m gyors
5. szám: 25 m mell
6. szám: 100 m pillangó
7. szám: 25 m gyors
8. szám: 100 m hát
 9. szám: 100 m vegyes
10. szám: 4x25 m gyors váltó
11. szám: 4x25 m vegyes váltó
12. szám: 4x25 m mix gyors váltó (2 férfi- 2 nő)  
13. szám: 4x25 m víz alatti váltó (nem számít, hogy a résztvevők milyen neműek)
Azok a számok kerülnek megrendezésre, melyeken indulók vannak.



 
Balesetveszély

·         A versenyen jó kondícióban és fizikai állapotban érdemes részt venni;
·         A versenyzők saját felelősségükre indulhatnak.

 
Jelentkezés

·         A versenyre 18 év felettiek íratkozhatnak be;
·         Nem létezik szintidő;

·         A verseny napján minden résztvevőnek regisztrálnia kell a verseny titkárságán is;

·         Jelentkezni lehet online is 2021 július 21.-ig 23 óráig; B  ejegyzés
·         A váltókra jelentkezni a helyszínen lehetséges a verseny titkárságán a verseny kezdetéig.;
·         Részvételi díj: 25 lej (az online jelentkezők számára) 3 versenyszámig; minden további számért fizetni kell 

10 lej nevezési díjat.
·         A helyszínen is lehet regisztrálni, de abban az esetben a részvételi díj 40 lej (a határ itt is 3 versenyszám, 

minden plusz számért fizetni kell 10 lejt); A váltó szám pedig 20 lej
·         Fizetni lehet a versenytitkárságon, 12.30- ig, vagy banki úton, legkésőbb május 23.-ig, számlaszám, név: 

Clubul de Inot MASTERS Timisoara, szám: RO 47 BRDE 360 SV 58 64 11 23 600 BRD Continental, 
Timişoara, azonosító: 22406183. Közlemény: taxă de participare la concurs; (részvételi díj a versenyre)

·         Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni;
·         A futam beosztás ki lesz téve a medence mellett a falon.

 
  
Még több részlet kérhető a szervezőktől.
 
Szervezőbizottság:

• Ana Dragodan versenytitkársági felelős, anadragodan@yahoo.com

• Mihai Lisetchi, marketing és logisztikai felelős, contact@timisoara.inot-masters.ro

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZBM7v1DU95q5JrhZ8s7-ih15aHtjqRdngBxW3QF6T3-rRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZBM7v1DU95q5JrhZ8s7-ih15aHtjqRdngBxW3QF6T3-rRw/viewform

