Open Water Tournament - Paksi Virtus (Duna)
2021.07.17
VENUE: Paks, Víziszínpad → 7 km Uszód → 15 km Kalocsa, Foktő
REGISZTRÁCIÓ: Paks, Víziszínpad
VERSENYTÁVOK
●
●

7 km | Paks - Uszód (1531,5 fkm - 1524 fkm)
15km | Paks - Kalocsa, meszesi Duna part (1531,5 fkm - 1515,5 fkm)

MAXIMÁLIS NEVEZÉSI LÉTSZÁM
●
●

középtáv / advanced - 7 km - 840 fő
hosszútáv / extrém - 15 km - 120 fő

SZINTIDŐ
●
●

középtáv / advanced - 1 km / 45 perc (normál 25 / 33 / 50 méteres úszómedencei
idő szerinti mérés)
hosszútáv / extrém - 1 km / 20 perc (normál 25 / 33 / 50 méteres úszómedencei idő
szerinti mérés)

FORGATÓKÖNYV - Regisztráció reggel, legkorábban az első versenyidőpont előtt 07:00
órától folyamatosan. A versenyközpont a paksi gesztenyesoron, a víziszínpad előtti
köztéren kerül kiépítésre, ahol regisztrálni, orvosi igazolásotok bemutatni, öltözni,
csomagjaitokat leadni, majd időmérő karszalagjaitok felvenni tudjátok. Fontos, hogy
nagyobb értékeiteket ne hozzátok magatokkal, mert azokért felelősséget nem tudunk
vállalni, egyéb csomagjaitok (ruha, táska, cipő stb.) természetesen felelősen megőrizzük.
Az indítás folyamatosan, egyesével, 15-30 másodpercenként történik a víziszínpad déli
stégjéről, ahol az ugrás előtt élesítitek gps időmérő karszalagjaitok. Az úszófolyosó a Duna
szemközti bal, keleti partjának 100 méteres sávjában kerül kiépítésre, ahol lehorgonyzott és
folyamatosan cirkáló mentőcsónakok figyelik, kísérik az úszókat Uszódig (7 km) és
Kalocsáig (15 km). Partot érve az időmérő állomás fogad titeket, ahol leolvassák az
időtöket, majd megkapjátok cél-csomajaitok, melyben ital, élelmiszer és versenypóló
található. Ezt követően az OWT busszal szállítunk fel titeket a paksi komphoz, ahol hajóval
mentek vissza a víziszínpadnál kiépített versenyközpontba, ahol zuhanyozni és öltözni
tudtok.

ESZKÖZÖK / NEOPRÉN - a verseny folyamán bármilyen úszótechnikai eszközt (uszony,
tenyérellenállás stb.) lehet használni, azonban az időeredmény nem kerül rangsorolásra, a
versenyző nem kap helyezést. A neoprén és egyéb úszóruhák használata szintén
megengedett, az időeredmény azonban csak abban az esetben rangsorolható, amennyiben
a víz hőmérséklete nem haladja meg a 18℃-ot.

BESZÁLLÁS / KISZÁLLÁS - Az indulási és érkezési terület fokozatosan mélyülő
mélységű, így biztonságosan tudtok be és kigyalogolni. Mindössze a paksi Duna esetében
lesz stégről indítás, ahol természetesen az ugrás mellett ereszkedésre is lesz lehetőség.

LÉTSZÁM / RAJTOLTATÁS - A rendezvény egész nap tart, így biztonságosan 15
másodperces rajtoltatással tudjuk vízbe engedni a max. 1000 fő versenyzőt, akik óránkénti
idősávokba regisztrálnak és rajtolnak, így a tömeg kialakulása vízben és szárazföldön is
elkerülhetővé válik. A biztonságos lebonyolítás a hatóságoknak és nekünk, szervezőknek is
elsődleges szempont.

BIZTOSÍTÁS - Az esemény vízi biztosítását a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
biztosítja, a mentőhajók a rendezvény ideje alatt az úszófolyosó mentén cirkálnak és
állomásoznak. Azok az úszók, akik esetleg segítségre szorulnak, azonnal kiemelésre
kerülnek. Az úszófolyosó mentén továbbá 100 méterenként “megfigyelő” csónakok
állomásoznak majd, ahol az úszók alkalomadtán megpihenhetnek, frissíthetnek. A
szárazföldi biztosítást az AMS Mentőszolgálat látja el.

