VERSENY NEVE: Open Water Tournament - Balaton
HELYSZÍNE: Balatonfűzfő Zagykazetta - Balatonalmádi Budatava strand
REGISZTRÁCIÓ HELYSZÍNE: Balatonalmádi, Budatava Strand
https://www.google.hu/maps/place/Budatava+Strand/@47.031055,18.0257347,17z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47699411bfbd2ce3:0x56761c4d3c281316!8m2!3d47.031055!4d18.
0279234
IDŐPONTJA: 2020.07.11.
VERSENY TÁVOK:
●
●

TÁV / 3 km
TÁV/ 9 km

A 9km-es távot a nap elején, az első 2 fél órás idősávban indítjuk, szűkített létszámmal.

MAXIMÁLIS NEVEZÉSI LÉTSZÁM:
Advanced táv - 3 km - 480 fő
Extreme táv - 9 km - 60 fő
FORGATÓKÖNYV - 
Regisztráció reggel legkorábban az első versenyidőpont előtt 07:00
órától - de minden versenyidőpont előtt 60 perccel - a Balatonalmádiban a Budatava

Strandon, ahol a nevezési lap mellett az orvosi igazolásaitokat is be kell mutatnotok. Ezt
követően - az erre a célra kialakított öltözőben lehetséges az átöltözés. A csomagjaitokat a
visszaérkezésig a regisztrációs területen megőrizzük
. Az öltöző közvetlen közelében vár
majd Rátok több kisbusz, melyek az indulási pontra szállítanak. A táv átúszásával
visszaérkeztek a regisztrációs területre, ahol lehetőség lesz a zuhanyzásra.

BESZÁLLÁS / KISZÁLLÁS - 
Az indulási és érkezési terület fokozatosan mélyülő
mélységű, így biztonságosan tudtok be és kigyalogolni.
LÉTSZÁM - 
A rendezvény egész nap tart, így biztonságosan tudjuk vízbe engedni a max.
500 indulót 1 perces rajtoltatással. 
A biztonságos lebonyolítás mind a hatóságoknak, mind
nekünk, szervezőknek elsődleges szempont.
 IZTOSÍTÁS - 
B
Az esemény vízi biztosítását a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
biztosítja. A hajók az úszófolyosó körül állomásoznak. Azok az úszók, akik esetleg
segítségre szorulnak, azonnal kiemelésre kerülnek. Az úszófolyosón végig pihenő hajók
állomásoznak, ahol a pihenni vágyó úszó megpihenhet.

Szárazföldi orvosi biztosítás: AMS Mentőszolgáltat

VERSENYSZABÁLYZAT OWT
VERSENY RÖVID LEÍRÁSA, CÉLJA: Az esemény egy nyíltvízi úszóverseny, amelynek célja,
hogy olyan helyszíneken adjon lehetőséget az úszás ezen formájának, ahol ezidáig ilyet nem,
vagy sokkal korábbi években szerveztek.
VERSENY RENDEZŐJE: 4BRO HUNGARY KFT. és a FRIENDS CLUB HUNGARY KFT.
VERSENY MENETE: Az úszóverseny folyamán Balatonon 30 fős csapatokban, fél órás
időablakban fognak elrajtolni a versenyzők, 1 percenként fogjuk őket indítani. Karszalagos,
chip-es időmérési rendszerrel mérjük az idejüket.
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
PONTOZÁS ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:A verseny az egyéni időeredmények alapján kerül
kihirdetésre, azon belül kor és nem kategóriák szerint.
RÉSZTVEVŐK: A versenyen a 18. életévüket betöltött egészséges jelentkező vehetnek részt!
A 18 év alatti, de a 16. életévüket betöltött versenyzők a szülő/törvényes képviselő
jelenlétében, szülői engedéllyel részt vehet a versenyen.

12-16 év között gyermekek, csak érvényes versenyzői kiskönyvvel vehetnek részt az
eseményen és helyszíni kísérővel indulhatnak, azaz vagy a szülőnek, vagy az edzőnek jelen
kell lennie az eseményen, mert a gyerekek csak így kapják meg a chip-es karszalagot.
A jelentős érdeklődésre való tekintettel a gyerekek (12-16) számára külön időpontban
indítjuk a versenyt, reggel 09:00 és 10:00 óra között.
A gyerek futamot kiemelten kezeljük, a rendezvény vízimentő csapata folyamatos vízi
kíséretet biztosít.

ORVOSI IGAZOLÁS:
Egyesületben igazolt versenyzőknél, egy évnél nem régebbi, sportorvos által kiadott
igazolással szükséges bizonyítani az egészségügyi alkalmasságot. A nem igazolt sportolók
esetén olyan háziorvosi igazolás bemutatása szükséges, amiben a háziorvos a jelentkezőt a
versenytáv leúszására alkalmasnak minősíti.
Amennyiben előzetes orvosi igazolás nem áll rendelkezésre, a helyszínen jelen lévő
háziorvos 10.000 Ft-os térítés ellenében - orvosi vizsgálatot követően, egészségügyi
alkalmasság esetén kiállítja az igazolást.
Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak
megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, vagy aki nem teljesíti a versenyszervezők által
kijelölt – teljes távot.
MAXIMÁLIS NEVEZÉSI LÉTSZÁM:
Advanced táv - 480 fő
Extreme táv - 60 fő
A szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát módosítsa, a nevezést bármikor
lezárja.
A versenyre a saját időcsoportod indulási idejéhez képest minimum 60 perccel hamarabb
érkezz! A különböző verseny helyszínek részleteiről az openwatertournament.hu főoldaláról
letölhető Versenykiírásban tájékozódhattok.

