
Kedves Csapatok! 

 

Az II. Diapolo Tavaszi Kupa úszóversenyre az alábbi időpontoktól engedjük be a versenyzőket és 
az edzőket. 

 

2021.03.20. 1. szakasz - 6:30 (verseny kezdete: 8:30) 

2021.03.20. 2. szakasz - 12:45 (verseny kezdete: 14:00) 

2021.03.21. 1. szakasz - 6:30 (verseny kezdete: 8:30) 

2021.03.21. 2. szakasz - 13:15 (verseny kezdete: 14:30) 

 

A beengedésnél kérünk mindenkit, hogy lehetőleg egyszerre érkezzen egy csapat. Mindenki hozza 
magával a Covid nyilatkozatot, melyet a hőmérsékletmérés után kollégáink fognak átvenni. Ez után 
a csapatok legyenek szívesek leülni a számukra kijelölt helyre (később csatoljuk), egymástól 
legalább 2 hely távolságra, amit a verseny teljes ideje alatt be kell tartani. Próbáltuk, úgy elhelyezni 
a csapatokat, hogy mindenki jól elférjen. Az egyesületek által leadott sportolók és edzők a verseny 
teljes ideje alatt beléphetnek az uszodába, tehát ha valaki nem az első számokban úszik, annak 
később is lesz lehetősége a belépésre. A maszk viselése a verseny teljes ideje alatt kötelező!!! 
Kérünk minden edzőt, hogy erre hívják fel a versenyzőik figyelmét. A maszkviselés a létesítmény 
egész területén mindenhol, mindenkinek kötelező, kivétel azon sportolók esetében, akik a 
bemelegítés, a verseny, vagy a levezetés során a vízben tartózkodnak. (így a medencetérben a 
szárazföldi bemelegítés során, a call room, a lelátó, az öltöző, valamint minden közös használatú 
helyiségben is kötelező a maszk használat!) 

A fertőtlenítésre is fokozottan oda fogunk figyelni, kérünk mindenkit, hogy támogassa 
erőfeszítésinket. 

Mivel a verseny vasárnap 19 óra körül fejeződik be, ezért aki kéri, annak fogunk tudni adni Kijárási 
korlátozásra vonatkozó igazolást, melyet az edzők a versenyirodán vehetnek majd át.  

Kérjük az edzőket, hogy versenyzői, edzői névsort és számlázási címet is legyenek szívesek 
elküldeni emailen 2021.03.19-én 12 óráig.  

Nevezési díj befizetés és tagsági könyv bemutatási időpontok, a lelátó alatti 25 méteres 
medencénél felállított asztalnál: 2021.03.20. szombat 12:15-13:45 között. 

A ma reggel frissített rajtlista feltöltésre került. 

 

Vigyázzunk egymásra!  

  

Jó versenyzést kívánok mindenkinek! 

 

Nagy Péter 

szakosztályvezető 

 


