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SZERVEZŐ: 
EURO-LVÍV Veterán Úszóklub.
  
TÁRSSZERVEZŐK:
Lvívi Városi Tanács, Lvív Megyei Úszószövetség,   
Masters Összukrán Úszóklub-Egyesület, Ukrán Úszószövetség.

DÁTUM:
2018. OKTÓBER 06-07.

HELYSZÍN:
A Pljázs aquapark uszodája  
(Ukrajna, Lvív, Knyahinyi Olhi u., 114. sz.)  8 pályás,  
50 méteres fedett versenyuszoda; a víz hőfoka +26°С.

IDŐMÉRÉS: 
Elekronikus.

RÉSZVÉTEL:
A versenyben a 25. életévüket betöltött és idősebb nők és férfiak  
vehetnek részt (az életévek számát a 2018. december 31-i fordulónap 
határozza meg).
A verseny során egészségükért és életükért maguk a résztevők visel-
nek személyes felelősséget azáltal, hogy a versenyengedély megszer-
zésekor a mandátumbizottságnál aláírják a megfelelő formanyomtat-
ványként megszövegezett résztvevői nyilatkozatot. 

LION CUP
MASTERS BESOROLÁSÚ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY

6-7  OKTÓBER • LVÍV  2018
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A RÉSZTVEVŐI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
A klubokat képviselő résztvevők csak klubjaik kérelmén belül folyamodhatnak indulási jogért. A klubokon kívüli 
úszók egyedi kérelmet nyújtanak be.
• LENEX FILE formátumú (Splash Entry Editor programközegben készült) kérelmek az alábbi e-mail-címre külden-
dők: riff.lviv@gmail.com, eurolviv.masters@gmail.com.
A kérelem megfelelő formájú nyomtatványként a www.mastersswim.com.ua, www.lioncup.lviv.ua honlapról 
tölthető le.
• Az Excel formátumú (csak egyedi folyamodókra vonatkozó) kérelmek az alábbi e-mail címre küldendők:  
riff.lviv@gmail.com, eurolviv.masters@gmail.com.
A kérelemnek tartalmaznia kell: a részvevő nevét és utónevét, teljes születési idejét, korcsoportját, az indulásra 
választott úszásnemet valamint az aktuális időeredményt.
Az Excel formátumú kérelmek az alábbi honlapokról tölthetők le: www.mastersswim.com.ua, 
www.lioncup.lviv.ua.
Megjegyzés: A kérelmeknek az egyéni indulásokra valamint a stafétára kell vonatkozniuk.
A kérelmek benyújtásának határideje: A kérelmek elfogadásának végső határnapja 2018. Október 01.
Nem megengedett bármely változtatás eszközlése a kérelem mandátumbizottság általi mérlegelése során ill. a 
kérelemben megjelölt távon való verseny napján.
A verseny résztevőinek névsora ill. az indulók listája a www.mastersswim.com.ua és www.lioncup.lviv.ua 
honlapon kerül közzétételre.

A VERSENY RÉSZTVEVŐI
A versenyben a 25. életévüket betöltött és idősebb nők és férfiak vehetnek részt (az életévek számát a 2018.  
december 31-i fordulónap határozza meg).

A VERSENY RÉSZTVEVŐI KORCSOPORTOK SZERINT 
«A» – 25-29  – 1993-1989 «H» – 60-64  – 1958-1954
«B» – 30-34 – 1988-1984 «I» – 65-69 – 1953-1949
«C» – 35-39 – 1983-1979 «J» – 70-74 – 1948-1944
«D» – 40-44 – 1978-1974 «K» – 75-79 – 1943-1939
«E» – 45-49 – 1973-1969 «L» – 80-84 – 1938-1934
«F» – 50-54 – 1968-1964 «M» – 85-89 – 1933-1929
«G» – 55-59 – 1963-1959 «N» – 90-94 – 1928 és ennél idősebbek

A Pre-Masters verseny részvevőinek korcsoportja: «0» – 20-24  – 1998-1994 
Az Ifjúsági kategóriába tartozó verseny fiatalabb résztvevőinek:

10-11    – 2008-2007 16-17 – 2002-2001
12-13    – 2006-2005 18-19 – 2000-1999
14-15 – 2004-2003

A váltóban a csapatok az alábbi korcsoportokban indulhatnak:
Részvevőinek korcsoportja Az Ifjúsági kategóriába, Pre-Masters: «0» – 0-99.
Részvevőinek korcsoportja Masters*: «A» – 100-119; «B» – 120-159; «C» – 160-199; «D» – 200-239; 
«E» – 240-279; «F» – 280-319; «G» – 320-359.
*Megjegyzés: Az Ifjúsági és Pre-Masters katgóriájú versenyek résztvevői nem rendelkeznek a Masters kategóriájú váltókban való részvétel jogával.

A váltócsapatok tagjainak egy klubhoz kell tartozniuk.
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VERSENYPROGRAM
A verseny résztvevőinek jegyzése Október 05 16:00 órakor kezdődik a Pljázs aquapark uszodájában (Ukrajna, Lvív, 
Knyahinyi Olhi u., 114. sz.) és 20:00 óráig tart.

PÉNTEK
05 Október 2018

SZOMBAT
06 Október 2018

VASÁRNAP
07 Október 2018

Jegyzés: 16:00 – 20:00 Jegyzés: 08:00 – 09:30
Bemelegítés: 09:30 – 10:20 Bemelegítés: 09:00 – 09:50

Parádé és megnyitó ünnepség:  
09:30 – 10:20

A verseny kezdete: 11:00 A verseny kezdete: 10:00

A VERSENY SPORTPROGRAMJA
SZOMBAT • 2018. OKTÓBER 06

NŐK FÉRFIAK
1 50 m gyors  2 50 m gyors  
3 100 m hát 4 100 m hát
5 200 m gyors  6 200 m gyors  
7 50 m mell 8 50 m mell
9 100 m pillangó 10 100 m pillangó

11 200 m mell 12 200 m mell
13 4×50 m gyors váltó 14 4×50 m gyors váltó
15 4×50 m mix vegyes váltó
16 400 m vegyes 17 400 m vegyes

VASÁRNAP • 2018. OKTÓBER 07
NŐK FÉRFIAK

18 4×50 m mix gyors váltó
19 50 m pillangó 20 50 m pillangó
21 100 m mell 22 100 m mell
23 200 m vegyes 24 200 m vegyes
25 50 m hát 26 50 m hát
27 100 m gyors 28 100 m gyors
29 200 m pillangó 30 200 m pillangó
31 200 m hát 32 200 m hát
33 4×50 m vegyes váltó 34 4×50 m vegyes váltó
35 400 m gyors 36 400 m gyors 
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A VERSENY MEGTARTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A verseny – egyéni. Mindegyik résztvevő tetszőleges számú versenytávon indulhat.  
A verseny a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) szabályzatának ill. a Musters besorolású sportúszókra vonatkozó 
úszás szabályoknak (a továbbiakban – Szabályok) és a jelen Szabályzatnak megfelelően történik. 
A verseny résztvevőinek a versenyjegyzőkönyvbe való felvétele csak a mandátumbizottságnál intézendő nevezés 
után kerül sor.
A mandátumbizottságnál való nevezés során a korábban bejelentett versenytávok megváltoztatása nem 
engedélyezett. 
A verseny lebonyolítása előfutamok nélkül történik.          
A sorozatokban zajló futamok a legjobb időeredmény elérése céljából történnek. A sorozatok összeállítása 
a bejelentett időeredmények figyelembevételével történik. Az megfelelő adatok hiánya esetén a versenyző  
a leggyengébb sorozatba kap besorolást.

A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL PÉNZÜGYI FELTÉTELEI
AA verseny résztvevői által fizetendő egységes startdíj összege személyenként 450,– UAH. 
A váltókban való részvételükért a klubok 200,– UAH startdíjat fizetnek váltóként.
Az egységes startdíj valamint a váltókért fizetendő startdíj befizetése a résztvevő regisztrálása ill. man-
dátumbizottság általi kezelése során történik.

DÍJKIOSZTÁS
Az úszóverseny mindegyik résztvevője emlékajándékot kap.
A megfelelő korosztályokon belül a versenyprogram egyéni szakágaiban, külön-külön a nők és a férfiak között 
1-3. helyezést elért sportolókat elismerő oklevéllel tüntetik ki.
A megfelelő korosztályokon belül a váltó versenyszámokban 1-3. helyezést elért csapatokat elismerő oklevéllel 
tüntetik ki.
Az egyéni programszámok abszolút eredménylistáján (a FINA pontgyűjtési rendszere szerint) 1-3. ill. 4-6. helyezést 
elért sportolók – férfiak és nők külön-külön – kitüntetésként oklevélben és éremben részesülnek. 
Az abszolút eredménylistán (a három elért legjobb eredmény szerint, a FINA pontgyűjtési rendszere szerint) 1-3. 
helyezést elért sportolók – férfiak és nők külön-külön – kitüntetésként oklevélben, kupában és díjban részesülnek.
Az abszolút elsőség megállapítása a FINA (www.fina.org) pontgyűjtő rating-táblázata alapján történik (www.fina.
org), amelyben a Masters kategóriában 2018.01.01-re érvényes világrekordok tekintendők irányadónak.

A VERSENY ORVOSI ELLÁTÁSA
A verseny során egészségükért és életükért maguk a résztevők viselnek személyes felelősséget azáltal, hogy 
a versenyengedély megszerzésekor a mandátumbizottságnál aláírják a megfelelő formanyomtatványként 
megszövegezett résztvevői nyilatkozatot.  
A verseny mindegyik résztvevőjének rendelkeznie kell a verseny idejére szóló balesetbiztosítással, amelyet 
a mandátumbizottságnál való nevezéskor kell bemutatni. A biztosítási kötvény megléte kötelező.
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EGYÉB FELTÉTELEK
A verseny során (a versenyprogram egyes eseményei során) rögzített eredmények a Masters besorolású 
sportúszókra vonatkozó Versenyszabályzat alapján megfellebbezhetőek. A vonatkozó írásos felszólamlás a  
konkrét versenyesemény befejezte utáni 30 percen belül a versenybírói testületnél nyújtható be. A panasztételi 
(fellebbezési) díj összege 150,– UAH. A felszólamlás fő versenybíró általi elbírálása azonnal történik. 
A Szabályzat, értesítések valamint egyéb rendelkezések által nem érintett kérdésekben jogkörükön belül a Ver-
senyszervezők ill. a fő versenybíró döntenek.

A SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI

Liudmila KHIRESH
тtel.: +38 067 371 21 51, e-mail: madam57@ukr.net

Roman KORETSKYY
tel.: +38 067 672 11 50, e-mail: koretskyyroman@gmail.com

Oleksandr SYRBU
 tel.: +38 067 671 28 60, e-mail: syrbu_zvit@ukr.net

Ruslan FRIAUF
tel.: +38 067 673 47 96, e-mail: riff@mail.lviv.ua

Tlátlak
torna :)


