Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek
Magyarországi Szövetsége (FMSZ)
Cím: 1122 Budapest,Határör u 17
Mobil: +36-20/426-2288
e-mail: fmsz.sport@gmail.com
Bankszámlaszám: 10918001-00000016-00400009 Adószám: 18042175-1-42

2017. évi Nyílt Serdülő és Felnőtt
ORSZÁGOS és Utánpótlás ÚSZÓ BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁS

1. A verseny időpontja és helye:
2017. március 25.
Csitáry G. Emil uszoda
Székesfehérvár
50 m medence elektromos
időmérés
2.Célja: Látás és Mozgássérült, Tanulásban és Értelmileg akadályozott Serdülő és Felnőtt „Országos Bajnok”-i
illetve Utánpótlás-i”cím eldöntése
A paralimpiai számokban az FMSZ versenyén utánpótlás bajnokot hirdetünk!
3. Rendező:
Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSz)
4. Résztvevők:
Az úszóbajnokság nyílt, részt vehet rajta tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, hallássérült,
látássérült és mozgáskorlátozott sportoló, aki érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.
Tagszervezeti státusszal nem rendelkező szervezetek versenyzőinek, valamint versenyengedéllyel nem
rendelkező versenyzők nevezési díja: 400.-Ft/ fő/versenyszám.
Akiket érint, kérjük az összeget legkésőbb a nevezési határideig átutalni szíveskedjenek.
Számlaszám: 10918001 00000016 00400009
5. Korcsoport
Felnőtt: 2000-ben és előbb születettek
Serdülő: 2001-ben és később születettek
Kategóriák

S 1-4 , S 5-7, S 8-10
S11-13
S14
S15
S 16
S 17

mozgássérült
látássérült
tanulásban akadályozott
értelmileg akadályozott
hallássérült
autista

6. Programtervezet:
2017. március 25.
9.30 óra: regisztráció az uszodában
10-10.45: bemelegítés
10.50 : Ünnepélyes megnyitó
11.00
Verseny kezdete
7. Versenyszámok és azok sorrendjei:
1. 200 m vegyes férfi
2.
200 m vegyes női
3.
50 m mell férfi
4.
50 m mell női
5.
50 m gyors férfi
6.
50 m gyors női
7.
50 m pille férfi
8.
50 m pille női
9. 100 m hát férfi
10. 100 m hát női
21. 4*50 m gyors
22. 4*50 m vegyes váltó

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

100 m mell férfi
100 m mell női
100 m gyors férfi
100 m gyors női
100 m pille férfi
100 m pille női
50 m hát férfi
50 m hát női
200 m gyors férfi
200 m gyors női

mix (2 fiú, 2 lány)
mix u.a

A váltók 1-3 helyezettje kap érmet, de abszolút kategóriában! (Kortól, sérültségi foktól függetlenül) Vegyes
csapatok is indulhatnak!
* 200 m gyors, 200 m vegyes és 100 m pillangó csak 8 versenyző esetén lesz megtartva.
8. A nevezés beérkezésének határideje: 2017. március 17.
e- mail: szekesfehervar.fmsz@gmail.com
9. Díjazás:
Az egyéni és váltó versenyszámok első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
10. Egyéb tudnivalók
Mindenkit a saját kategóriába fogunk eredményhirdetéskor értékelni!
Nevezési idők szerint osztjuk be a futamokat.
A versenyzők indulhatnak vízből, rajtkő mellől és rajtkőről is.
Mellékletben elküldött orvosi igazolás érvényességéről kitöltött nyomtatványt aláírva kérjük a helyszínen leadni.
Ennek hiányában versenyző nem indulhat. Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen!
Egy rajtszabályt alkalmazunk.
Előre nem látható változás esetén a verseny rendezősége a változtatás jogát fenntartja, a változásról tájékoztatást
ad.
Az uszodában papucs, fürdősapka használata kötelező!
www.fmsz.hu oldalról is letölthető

Budapest, 2017. február 06.

Jó versenyzést!

