BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Testnevelési Központ
 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. Tel/Fax: 463-1197 E-mail: szelina.hellner@gmail.com

Az 2017/2018. tanévi BEFS Universitas Úszó Bajnokság
versenykiírása
http://www.testneveles.bme.hu
https://befs.hu/

Rendezője:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelési Központja
Budapesti Egyetemi  Főiskolai Sportszövetség

Időpontja, helyszíne: 2018. április 22. (vasárnap) 10-13 óráig
Tüske Uszoda
Nevezés:

2018. április 16-ig az indulók létszámát (a szervezés megkönnyítése miatt)
kérjük E-mailen BME Testnevelési Központjába megküldeni.
A nevezések a helyszínen válnak véglegessé a nevezési lap leadásával!

A verseny résztvevői: a BEFS versenykiírása szerint.
Versenyszámok:
50 m ffi
50 m ffi
50 m ffi
50 m ffi
200 m ffi
4X50 m ffi
10X50 m ffi

gyorsúszás
mellúszás
hátúszás
pillangóúszás
vegyes úszás
vegyes úszó váltó
váltó

50 m női
50 m női
50 m női
50 m női
200 m női
4X50 m női
10X50 m női

gyorsúszás
mellúszás
hátúszás
pillangóúszás
vegyes úszás
vegyes úszó váltó
váltó

A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése:
A versenyzőket a nevezési lapon feltüntetett időeredményük alapján sorolja időfutamokba a Versenybíróság,
és az elért időeredmények alapján állapítja meg a helyezéseket. Az intézmények közötti pontverseny
értékelésénél az 1  6. helyezett versenyzők eredményét: 10-7-5-3-2-1 ponttal, a váltóverseny eredményét
kétszeres pontértékkel veszi számításba a Versenybíróság. Az intézmények egyéni indulói egy- egy ponttal
járulnak hozzá a pontversenyhez.
A versenyjegyzőkönyvet a http://www.testneveles.bme.hu weboldalon tesszük közzé.
Díjazás: az IIII. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Jelentkezés: 2018. április 22-én 9.00 -9.45 között az uszoda előcsarnokában, a nevezési lapokon az
időeredmény feltüntetésével. A versenyzők belépőjegyét a BEFS biztosítja.
Nevezési díj: 500 Ft a helyszínen fizetendő.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Testnevelési Központ
 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. Tel/Fax: 463-1197 E-mail: szelina.hellner@gmail.com

Bemelegítés: 9.50 – 10.30 óráig
Ünnepélyes megnyitó: 10.40 órakor
Technikai értekezlet: 10.00 órakor az uszoda előcsarnokában, melyre az intézmények testnevelő
tanárait tisztelettel meghívjuk.

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

Kincses Gábor sk.
igazgató

Hellner Szelina sk.
rendező

