2016-ban ismét Univer24 – Az úszás ünnepe
Csobbanj egy medencébe úszó és vízilabdázó legendákkal!
A rendezvény helyszíne: a Kecskeméti Fürdő versenyuszodája, 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 5.
Időpontja: 2016. február 13. – február 14., szombat-vasárnap
Csapatok nevezése: a www.univer.hu/univer24 internetes oldalon, 2016. január 1. - január 29-ig.

EGY 24 ÓRÁS HOSSZÚTÁVÚSZÓ ERŐPRÓBA, MELYET AKÁR 100 MÉTER
LEÚSZÁSÁVAL TE IS TÁMOGATHATSZ
Az „Univer24” egy úszó és vízilabdázó legendák jelenlétével és több száz úszó tömegrendezvényével
támogatott 24 órás hoszútávúszó erőpróba és verseny, melyet a 2015-ös kiemelkedő sikerű
rendezvényt követően 2016-ban is megrendeznek a Kecskeméti Fürdő versenyuszodájában.
A rendezvényen egy időben és egy medencében:
• Hosszútávúszók 24 órán keresztül úsznak, versenyeznek az egynapos úszások szabályai
szerint.
• EZ A TE PÁLYÁD: Ez idő alatt több száz úszó – köztük Te is - egymást követően legalább
100-100 métert úszik, lelkesen támogatva a 24 órás hosszútávúszók teljesítményét. Az
éjszakai órákban országosan meghirdetett csapat váltóúszás, teljesítménypróba történik.
• A rendezvény kezdetén magyar vízilabdázó és úszó legendák személyes részvételükkel, 100200 méteres úszásukkal emelik az esemény fényét.

A SPORTÉRT, AJÁNDÉKOKÉRT ÉS ISKOLA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÉRT IS
ÉRDEMES RÉSZT VENNI
•
•
•
•
•
•

Mindenekelőtt az úszás öröméért, szeretetéért.
Úszó és vízilabdázó legendákkal csobbanhatunk egy medencébe.
A rendezvény startja előtt a Magyar Vízilabda Szövetség díszvendége a közönség és a sajtó
számára nyilvános vízilabda edzést tart a KESI vízilabda szakosztály sportolóinak.
Ingyenes nevezéssel lehetünk részesei egy izgalmas kalandnak.
Minden Univer24 úszó ajándék pólót és egyedi grafikájú ajándék úszósapkát kap.
A legtöbb úszót indító ISKOLÁKNAK az Univer Product Zrt. összesen 600.000 Ft
értékben iskola alapítvány támogatási programot hirdet. Külön-külön kis- és nagyiskola
kategóriákban az első 3 legtöbb úszót indító iskola alapítványa Alföld Zrt. vásárlási utalvány

•

támogatásban részesül. Az 1. helyezettek: 150.000 Ft értékben, a 2. helyezettek: 100.000 Ft
értékben, a 3. helyezettek: 50.000 Ft értékben. Az iskolák TAGINTÉZMÉNYENKÉNT
nevezhetnek csapatot, és a két méretktegóriába sorolás is tagintézményenként értendő.
Az iskolák csapatkapitányai Univer ételízesítő ajándékcsomagot kapnak.

A több száz úszó között a rendezvényen lényegében bárki részt vehet, aki csapatban nevez (akit
csapatban neveznek) és megfelel Rendezvény Kiírásának és ennek részét képező Rendezvény
Részvételi Feltételeinek, a következő 3 kategóriában:
•
•

•

ISKOLÁK TAGINTÉZMÉNYENKÉNT

egy csapattal a 2016. február 13., 11:00-20:00,
valamint február 14., 8:00-11:00, mindösszesen 12 óra nappali idősávokba nevezhetnek.
Nem Iskola civil csapatok ugyanúgy a 2016. február 13., 11:00-20:00, valamint február 14.,
8:00-11:00, mindösszesen 12 óra nappali idősávokba nevezhetnek. A teljesség igénye nélkül
civil csapatok lehetnek a KVSC úszók vagy más egyesület csapatai, a KESI nem úszó
szakosztályának csapatai, közalkalmazottak, köztisztviselők, vállalatok vagy akár baráti
társaságok által alakított csapatok.
A csapat váltóúszás teljesítménypróbára a nem Iskola hosszútávúszó csapatok a 2016.
február 13., 20:00 – február14., 08:00, mindösszesen 12 óra éjszakai idősávba nevezhetnek.

Az Univer24 24 órás pénzdíjas úszóversenyre a 2016. február 13., 11:00 órától - február 14., 11:00
óráig, mindösszesen 24 óra idősávba lehet nevezni. A 24 órás versenybe kifejezetten tapasztalt, az
extrém hosszútávúszásban járatos egyéni versenyzők nevezését várjuk.

HELYSZÍN, IDŐPONT, NEVEZÉS
Helyszín: a Kecskeméti Fürdő versenyuszodája, 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 5.
(www.kecskemetifurdo.hu/kapcsolat)
Időpont: 2016. február 13. – február 14., szombat-vasárnap.
A csapatok nevezését várjuk a www.univer.hu/univer24 internetes oldalon, 2016. január 1., 12:00
órától - 2016. január 29., 24:00 óráig. Legpraktikusabb, ha a csapatkapitányok intézik a nevezést.
Javasoljuk, csapatkapitány az legyen, aki aktívan szervezi és benevezi a csapatot, tartja a kapcsolatot
az Univer24 rendezőivel. Iskolák esetében ez a személy jellemzően (az egyik) testnevelő tanár lehet.
Az Univer24-el kapcsolatos részletes információk a www.univer.hu/univer24 internetes oldalon
találhatók.
További információk:
• E-mail: univer24@univer.hu
• Tel: +36-30-616-36-72
Az Univer24 - Az úszás ünnepe rendezvényen 2016-ban is eredményes úszást és jó szórakozást
kívánnak a rendezők.

