Decathlon Tisza FUSSZ
Fuss és Ússz Szeged Szívében!

A rendezvény időpontja:
2016. július 23. szombat 10.00 – 13.00
Esőnap: július 24. vasárnap 10.00 – 13.00
A rendezvény helyszíne:
Szeged, Partfürdő és a Tisza-folyó, a két híd közötti szakaszon.
A rendezvény célja:
- Szeged város és a folyó kapcsolatának erősítése
- Illeszkedés a tiszai sportrendezvények sorába, hagyományteremtő jelleggel
 június – Sárkányhajó fesztivál, Decathlon-Érj át! Maty-ér (Szegedi Sport és
Fürdők)
 július – Fuss és Ússz Szeged Szívében
 augusztus – Tisza-átúszás (EDF DÉMÁSZ Vízisport Egyesület)
- az úszás népszerűsítése, lehetőség biztosítása fizikai és szellemi aktivitásra
- egészséges életmódra ösztönzése
- a tiszta víz, mint éltető erő, illetve a természet és környezetvédelem fontosságára
történő felhívás
Az átúszás résztvevői:
Minden 14. életévét betöltött személy (14 és 18 év között csak szülői felügyelettel), egyéni
indulás formájában, több kategóriában.
Versenyszámok, kategóriák:
 egyéni profi (igazolt úszó, kajakos, kenus, evezős, vizilabdás, búvárúszó versenyző,
ezt egy klubtagsági kártyával igazolni kell) (nincs korcsoport kategória)
 egyéni amatőr (3 korcsoport)
Korcsoportok:
14-25 év közötti nő/férfi
26-40 év közötti nő/férfi
41-99 év között nő/férfi
A legidősebb versenyző ajándékcsomagban részesül.

Nevezés: Nevezni a kitöltött nevezési lap (letölthető: itt) beküldésével a
tiszafussz@gmail.com e-mail címre és 1500,- Ft nevezési díj átutalásával lehet a a Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-0010455700100001 számlaszámra. Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: Tisza FUSSZ! Helyszíni
nevezés díja 3500,- Ft/fő. A versenyzők fürdőbelépő vásárlása nélkül jöhetnek be aznap a
Partfürdőre!
Kötelező orvosi igazolás:
30 napnál nem régebbi házi- vagy sportorvosi igazolást kell bemutatni a verseny helyszínén
történő regisztrációkor. Letölthető itt Csak ezt az igazolást fogadjuk el!
Minden nevező rajtcsomagot kap ajándékba! Azok, akik az Érj át! Maty-éri úszóversenyen
és a jelen rendezvényen is neveznek, Decathlon sorsoláson vesznek részt és megnyerhetik az
5 db 10 000 Ft-os ajándékutalvány egyikét.
A rendezvény lebonyolítása:
9:00- 9:50 Regisztráció és helyszíni nevezés
10:00-12:00 Egyéni, max. 10 fő/kör nyílt kategóriás versenyrajt a Partfürdő Szabadstrandról.
Az első feladat elfutni a vitorlás kikötőig (kb. 500 m) Az ott elhelyezett stégéről indul a folyó
átúszása keresztben. A versenyzők megérintik a másik oldalon a DOKK-hoz erősített, kisebb
stéget, de nem másznak ki rá. Ezt követően az úszók visszafordulnak a Partfürdő irányába és a
Szabadstarndon érnek partot. Úszás közben végig biztosított a vízimentői felügyelet.
Úszásnem: szabadon választott (gyorsúszás ajánlott).
Helyezés és díjazás: A versenyzőket korcsoportonként indítjuk. Korcsoportonként az első
leggyorsabb versenyzőt díjazzuk kupával. Minden célba ért résztvevő emlékéremben részesül.
Kísérő rendezvények:
- Rádió 88 Pancsi Party
- ingyenes egészségügyi szűrés és tanácsadás- Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége
Támogatók: Decathlon, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szegedi Vízmű Zrt.
Jó sportolást kívánnak a szervezők, a Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman és
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség!

