
                                  CUPA MOȘ HYPERION BRAȘOV                                                   
..........................................     Ediția a V-a 

Vă invităm să participați la concursul de înot                                         
„CUPA MOȘ HYPERION” ce se va desfăşura la                                      

Bazinul Olimpic din Brașov în data de 7-8 dec.2019     
Concursul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6–11 ani 

(2013-2008) care practică înotul de performanță.   

Data: 07-08.12.2019                                                                                                           
Locul: Bazinul Olimpic Brașov                                                                                             
Bazin: 50 m /10 culoare / tribună 700 locuri / 28 °C apa, 29 °C aer                            
Organizator : A.C.S. HYPERION BRAȘOV                                                                         

Cronometraj: electronic automat by ALGE Timing®                                                          
Taxa de participare: 80 lei/sportiv                                                                                   
Limita de participare: 450 de sportiv                                                                                             
În situația depășirii acestui număr de participanți, organizatorii își rezervă dreptul de 
a incheia înscrierile înainte de data limită.                                                                                
Scopul Concursului: 
- verificarea nivelului de pregatire al sportivilor.                                                    
- încurajarea micilor sportivi spre marea performanță.  

Premierea: se va face pe ani de naștere B/F: 2013/2012/2011/2010/2009/2008.              
Se vor acorda diplome și medalii pentru primele 3 locuri.                                                                    
Cele 12 Cupe “ HYPERION ” vor fi oferite celor mai buni sportivi pentru fiecare 
categorie în parte, în funcție de punctajul acumulat la probe. (9,7,6,5,4,3,2,1)                              
la categoriile 2013 și 2012 . În caz de egalitate se va lua în calcul cel mai bun 
punctaj conform tabelei internaționale de punctaj.                                                                 
La categoriile 2011- 2008 Cupa Hyperion o va câștiga sportivul cu cel mai bun 
punctaj FINA® L.C.2019, obținut la o singură probă.                                                                                            
Se premiază cu Cupa Moș Hyperion primele 3 cluburi in funcție de punctajul obținut 
de către sportivi în probele individuale și ștafete (9,7,6,5,4,3,2,1)                                       
Premierea ștafetelor se va face la categoriile: (2013-2012), (2011-2010), (2009-2008)                                    

Fiecare sportiv participant va primi diploma de participare și un pachet cadou de la 
Moș Hyperion. 

Inscrieri la: acshyperion@gmail.com (data limită: 30 NOIEMBRIE 2019)           
Mențiuni speciale: Sportivii împreună cu susținătorii şi antrenorii sunt rugați să 
respecte locurile în tribună alocate cluburilor lor (zonă proporțională cu numărul de 
sportivi înscrişi). Zona va fi marcată corespunzător.                                                                   
Componența ștafetelor va putea fi :1 băiat și 3 fete, 2 baieți și 2 fete, 1 fată și 3 băieți 
Antrenorii răspund de starea de sănătate a propriilor sportivi.                                            
Accesul în bazin (spațiu de concurs) se face numai cu șlapi.                                                     
Vă rugăm păstrați curațenia în tribună!                                                                                        



Observații: Seriile se vor înota pe categorii de vârstă, iar premierea se va face pe   
ani de naștere.                                                                                                               
Contestațiile se vor depune în scris doar de antrenorul sau delegatul clubului la 
ARBITRU de ȚARC sau SECRETARIAT in maxim 30 min. de la terminarea probei. 
Părinții sportivilor nu au dreptul de a intra în zona de Secretariat sau Arbitraj, erorile 
din concurs se vor rezolva între antrenorii cluburilor participante și organizatori.                                     
În caz de nerespectare a acestei reguli, vom descalifica sportivul respectiv. 
Organizatorii iși rezervă dreptul de a aduce modificări care vor fi anunțate in timp util. 
Pentru înscrieri se va folosi centralizatorul adaptat din atașament.                                  
Persoană de contact: Szilard Szasz / Tel. 0761.760.763                                                                              

       R1: Sâmbătă (7 decembrie) ora 9.00 – încălzire, ora 10.00 – START concurs                       
Id. 1) 50 LIBER 2013- 2008 F                                                                                                          
Id. 2) 50 LIBER 2013-2008 M                                                                                                     
Id. 3) 100 SPATE 2011-2008 F                                                                                                   
Id. 4) 100 SPATE 2011-2008 M                                                                                                    
Id. 5) 4X50 LIBER M+F (2013-2012) (2011-2010) (2009-2008)                                                                                       

    R2: Sâmbătă (7 decembrie) ora 15.00 – încălzire, ora 16.00 – START  concurs  
Id. 6) 50 SPATE 2013-2008 M                                                                                                                   
Id. 7) 50 SPATE 2013-2008 F                                                                                                           
Id. 8) 50 BRAS 2013-2008 M                                                                                                              
Id. 9) 50 BRAS 2013-2008 F                                                                                                                 
Id. 10) 200 MIXT 2011-2008 M                                                                                                     
Id. 11) 200 MIXT 2011-2008 F  

    R3: Duminică (8 decembrie) ora 9.00 – încălzire, ora 10.00 – START concurs 
Id.12) 50 FLUTURE 2013-2008 F                                                                                              
Id.13) 50 FLUTURE 2013-2008 M                                                                                            
Id.14) 100 CRAUL 2011-2008 F                                                                                             
Id.15) 100 CRAUL 2011-2008 M                                                                                     
Id.16) 4x50 MIXT M+F (2013-2012) (2011-2010) (2009-2008)  

 


