III. NEMZETKÖZI NYÁRI
SZENIOR ÚSZÓ VERSENY
Külső 25m úszómedence - 8 pálya
33m edző medence | 33m relax medence

ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP '19
P R O P O Z Í C I Ó | 6. - 7. 7. 2019 | ČH KOŠICE USZODA TERÜLETE

;

ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE USZODA TERÜLETE
Nemzeti kulturális emlékmü
A modern építészet nyilvántartásában három medence található. Mind a három kulturális műemlék mert
fontos funkcionális épületek. Több fény, levegő és nap volt az egyik fő szlogenje a modern építészetnek.
Tehát logikus, hogy a nyári medencék az 1930-as években kezdtek divatba lépni.És ez izgalmas kihívás volt
az építészek számára. Az első az EVA úszómedence Piešťany-ban (1933 - 1934) jött a ZELENÁ ŽABA
Trenčianske Teplice-ben (1935 - 1936), és ugyanakkor épült Kassán a harmadik, figyelemre méltó és
műszakilag egyedülálló medencéje. A Kassai német-magyar családból (1896-1984) származású L. Oelschläger
tervezte a nagy kreatív időszakában. Húsz év alatt Csehszlovákiában 70 projektet hozott létreés Kassán
bármilyen irányba találkozni lehet a házaival. Az ő művei példaként szolgálnak arra, hogy milyen alázatos
és erőszakmentes eleganciával lép az új építészet a történelmi környezetbe. „Minden bejárata az ´épületébe
a felhasználók, de munkájának csodálóinak is egy olyan tapasztalat, amelyben a legcsodálatosabb érzéseink
vannak. És az igazi építészetnek az a alap pontja.! Ezt alítják hazánkban az első fontos kiadvány szerzői
Adrian Priatková és Pásztor Péter.

EVA úszoda
Pieštany

ČERVENÁ HVIEZDA úszoda
Košice

ZELENÁ ŽABA úszoda
Trenčianske Teplice

A legendás Červená hviezda uszoda nagy rekonstrukció után van. A befektető Kassa városa volt 4 millió
eurós beruházással. Az úszó sportolók és a nyilvánosság számára nem volt elérhető 8 évig, de 2016 nyarától
ismét erre a célra szolgál. A felújítási munkálatok közel 11 hónapig tartottak. Felújítva voltak eredeti
öltözők, forgalmazó épület, úszómedencék, valamint egy gyermekmedence. Ezenkívül a medencékhez
hozzáadva lett eg hipermodern rozsdamentes acél medence, amely célszerűen elcsúsztatható, felosztható
vagy nagyítható például 25 m-nél (úszóverseny) vagy 33m-en (vízilabda mérkőzések). Az egész terület
kapacitása 1200 fő. Jelenleg modern létesítményekkel és technológiával rendelkezik a medence víz kezelése
és fűtése. Sportolási lehetőségekre és pihenésre kínál legtöbb és legnagyobb vízterületeket Kassán.

A két előző évben közel 500 úszó Szenior kategóriában vett részt több mint 100 klubból és 10 európai
országból. Számos nemzeti rekordok mellett ezeken az úszó versenyeken, amelyek eddig Šamorín-ban
szerveződtek az x-bionikus szféra sportterületén, megdöntöttek egy Európai és egy Világ rekordot! Minden
évben az úszóversenyek célja a magas szintű Szenior versenyek szervezése nemzetközi, sport és társadalmi
szinten, de magukban foglalják a PROJECT – CECHOSLOVAKIA SWIMING MASTERS HISTORY megvalósítását
is. A projektnek figyelemre méltó jellege és fókusza van. Lehetővé teszi a történelem nemzetközi
előmozdításának összekapcsolását és megvalósítását, uszó klub történetét, különösen kiemelkedő
személyiségeit - úszók, edzők és tisztviselőket. Ugyanakkor a 2019-es év a ČsAPS - Csehszlovákia amatőr
úszó szövetség alapításának 100 évfordulója jelét viselve lesz megünnepelve és Kassán van mit megmutatni
és mivel büszkélkedni. Ezért azt tervezzük, hogy bemutassuk a "régi vízilabda" úriemberek különböző exibiciót,
szinkronizált úszást és a legidősebb Kassai úszók esti úszását, vagy Szlovákiából és külföldről származó
népszerű személyiségeket, valamint az aranytáblák átadását szlovákiai úszó sportok fejlesztése érdemeiért.

Miért helyeztük át ezt a fontos eseményt Šamorínról Kassá-ra? Számos tény vezetett hozzá. A jól felújított
ČH Košice medence, amely megfelel a legmagasabb nemzetközi paramétereknek és hogy ez egy nemzeti
kultúra, amely kiemeli a fenti projekt általános elképzelését. Tovább repülőtér, kiváló vasúti és autóbusz összeköttetések, elegendő szállás kapacitás különböző árkategóriákban,technikai háttér… de mindenekelőtt
úszás rajongók, szakértők és tisztviselők, mint Mgr. Radoslav Sabol, Mgr. Ivan Šulek, Juraj Skála, Zuzana Jusková,
Mrázová Erika és az egész Masters csapat, aki megígérte, hogy aktívan részt vesznek az előkészítésben és a
végrehajtásban és ez garantálja a sikeres akciót.

PROPOZÍCIÓ
III. Nyári Nemzetközi Szenior úszó verseny

ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP '19
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
A VERSENY RENDEZŐJE:

KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI
(tovább csak KPMTV), SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8
www.turcianskivlci.sk

A VERSENY IDEJE ÉS HELYE:

6. - 7. 7.2019
ČH KOŠICE USZODA TERÜLETE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

NEVEZÉS:

A. Elküldve 31. 5.2019, 20.00 óraig | Kedvezményes díj
B. Elküldve 31.5.2019, 20:00 órától 21. 6. 2019, 20.00 óraig| Általános
C. Elküldve 21.6.2019, 20.00 óra után. | Díj emelés
Jelentkezést egyéni számra és váltóra kérjük elküldeni elektronikus úton
e-mail címre : masterscup18@gmail.com
és a másolatot a: info@turcianskivlci.sk lehetőleg LENEX formátumban,
esetleg más formátumban. Amelyik elérhető ezen a web oldalon:
https://www.svimmsvk.sk/preteky/arena-slovakia-swimming-master-cup-0

KIJELENTKEZÉS:

akceptáljuk legkésőbb 28.6.2019, 20 óráig

FELTÉTELEK:

a versenyzők saját költségükön indulnak

NEVEZÉSI DÍJ:

Kötelező egyszeri belépési díj: 6, - € / egy fő, ezt a belépő díjat számlázni
kell a KPMTV-t a továbbivan leírt A., B., C ..nevezési díjjal. A díjat kötelező
befizetni akkor is hogyha nem fogsz részt venni a Galaprogramban.
A Galaprogram 2019.7.6-án 20.30-kor kezdődik a Csehszlovák Amatőr
Úszás Egyesület 100 évfordulójának. megünnepelésére.
A. Előnyös belépési díj - a számlára történő belépési díj megfizetésének
feltétele KPMTV 31.5.2019-ig, minden egyényi szám : 5, - €,
Váltó - minden indulás: 5, - €.
B. Nevezésidíj - a KPMTV számlájára történő belépő díj fizetése
1.6.2019-tol 21.6.2019-ig, minden egyényi szám : 6, - €,
Váltó - minden szám: 6,00 €.
C. A belépődíj emelése és a belépődíj készpénzben történő fizetés esetén
a KPMTV számlájára 21.6.2019 után, vagy készpénzben,
minden egyényi szám: 7, - €, Váltó - minden szám: 7, - €.
A nevezési díj kizárólag a KPMTV számlájára fizetendő, az összeg
kifizetésének napja a bankszámla jóváírásának dátuma.
CSOB a.s., IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192, BIC: CEKOSKBX,
szöveg: nevezési díj - klubkód, ország
A belépő díj fizetése után történő lemondás esetén a nevezési díj nem
kerül visszatérítésre!

SZÁLLÁS:

A verseny szervezője nem biztosít szállást a versenyzőknek.
Információt nyújt a kedvezményes és ajánlott szállásról..

ELADÁS:

Az uszodában jelen lesz az ARENA sátor.

PREZENTÁCIÓ - INFOCENTRUM:

Forgalmazva lesz 6.7.2019-én 6.00 órától 14.00 óráig a bejáratnál
Červená hviezda uszoda területén, Staničné námestie 5, Košice

INFORMÁCIÓK:

Branislav Hakel, elnök, štatutár KPMTV
info@turcianskivlci.sk, +421 915 437 184

MÜSZAKI RENDELKEZÉSEK:
VERSENY SZABÁLY:

Verseny a FINA MASTERS veresenyszabálya szerint, SPF verseny
szabálya, és a verseny leíras szabálya szerint folyik

VERSENYRENDSZER:

A verseny az egyének és a váltó versenye, a eredmény egyenessen
minden futam eredménye - a döntő nélkül,.A szervező fenntartja
a jogot hogy korlátozza a jelentkező versenyzők szamát a nevezési idők
szerint.

TILTAKOZÁS:

az esemény bekövetkezését követő 15 percen belül a menedzser
írásban nyújt be a főbírónak, 20, - € betéttel, ami az ügyben az elutasítás
esetén a szervező javára esik

MEDENCE:

szabadtéri 25 m-es úszómedence 8 versenypályával
sima fordulat

IDŐMÉRÉS MÓDJA:

elektronikus Omega mérő

RÉSZTVEVŐ FELTÉTEL:

A 2019-ben regisztrált versenyzők versenyezhetnek a nemzeti
versenyben, úszószövetség, szakszervezet, egyesület tagjai, a versenyzők
saját kockázatukra indulnak és felelősek az egészségükért.

KORCSOPORTOK:

Egyényi verseny :
A = 25-29 , B = 30-34 ,
C = 35-39 D = 40-44 ,
E = 45-49 , F = 50-54 ,
G = 55-59 , H = 60-64
I = 65-69 , J = 70-74 ,
K = 75-79 , L = 80 és több
Váltók :
A = 100-119, B = 120-159,
C = 160-199, D = 200-239,
E = 240 és több

VERSENY PROGRAM:

Az egyes versenyprogramok eredményeinek kihirdetése az érmek és
díjak odaítélése folyamatos lesz anélkül, hogy megszakítaná az egyes
futamot és rajtot. Az ünnepélyes díjazás a tribün előtt a 33m-es
úszómedence mellett lesz.
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10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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SZOMBAT 6.7.2019 - 1. fél nap
Bemelegítés 08:00 - 08:45
Verseny kezdete 09:00
4x50 m gyors
F
4x50 m gyors
N
200 m pillangó
F
200 m pillangó
N
100 m mell
F
100 m mell
N
50 m hát
F
50 m hát
N
200 m gyors
F
200 m gyors
N
400 m vegyes
F
400 m vegyes
N
4 x 50 m gyors
mix

SZOMBAT 6.7.2019 - 2. fél nap
Bemelegítés 14:00 - 14:45
Verseny kezdete 15:00
50 m gyors
50 m gyors
100 m hát
100 m hát
200 m mell
200 m mell
50 m pillangó
50 m pillangó
800 m gyors
800 m gyors
100 m vegyes
100 m vegyes
4x50 m vegyes váltó
4x50 m vegyes váltó

N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

VASÁRNAP 7.7.2019 - 3. fél nap
Bemelegítés 08:00 - 08:45
Verseny kezdete 09:00
400 m gyors
400 m gyors
50 m mell
50 m mell
100 m pillangó
100 m pillangó
200 m hát
200 m hát
100 m gyors
100 m gyors
4 x 50 m vegyes váltó
200 m vegyes
200 m vegyes

F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
mix
F
N

ÉRTÉKELÉS: EGYÉNYEK
Az első három versenyző minden korosztályban - férfiak, nők és minden versenyszaámban - érmet
fog kapni
VÁLTÓK
Az elsó három váltó (minden tagja) minden korosztályban – férfiak, nők, mix és minden
versenyszámban - érmet fog kapni
ABSZOLÚT SORREND - OPEN
Értékelés minden versenyszámban, kategóriában, férfi és nők értékelése a Masters táblazata
szerint lesz amely elérhető a www.swimmasters.eu honlapján.
Győztesek - az első férfi – női versenyző serleget nyer mely az úszó személyiség nevét fogja
viselni, a győztesek tiszteletére nemzeti himnusz fog szólni.
A második és harmadik helyezést elérő versenyzők férfi – női, emlék plakettet kapnak
A LEGTÖBB PONTOZÁSOS EREDMÉNY
A legjobb pontozásos eredményt elérő férfi – női versenyző , korosztály és versenyszám korlát
nélkül serleget és külonféle ARENA ajandékkal lesz díjazva.
A LEGIDŐSEBB VERSENYZŐK
A legidősseb ferfi - női versenyző emlék plakettet és Arena ajándékot kap.

