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2010/2011. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS DÖNTŐ

I. KORCSOPORT

1.  Az  országos  döntő  rendezője a  Magyar  Diáksport  Szövetség  megbízásából  a  Fejér 
megyei Diáksport Szövetség és a Fejér megyei Úszó Szövetség.

2. Az országos döntő ideje: 2011. március 12. szombat
    MÚSZ engedély száma:

3. Az országos döntő helye: Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda
Mészöly Géza u. 
50 m-es, 8 pályás fedett medencéje
Gépi időmérés.

A verseny kezdési ideje 11.00 óra várható befejezés 12.30 óra
bemelegítés 10.00 órától 10.40 óráig
jelentkezés, igazolás 10.00 órától az „Általános szabályok” 6. pontja szerint
Ünnepélyes megnyitó 10.50 óra melyen megyénként 2-2 tanuló részvételét kérjük.

4. A versenybíróság
elnöke: Vígh Márta
titkár:  Sárdi Ákos

5. A verseny résztvevői:

Az „Általános szabályok” 4., 5. pontja szerint.
Az 2002-ben és később született iskolai tanulók, akik a területi (budapesti) döntőkön 
elért  eredményük  alapján  jutnak  döntőbe.  Megyénként  és  versenyszámonként  az 
első, Budapesten az első három helyezett vesz részt az országos döntőben. 

A Diákolimpia országos döntője iskolák közötti verseny! 

A  megyei/budapesti  I.  helyezettek  visszalépése  esetén  -  melyről  az  MDSZ  OK-t 
írásban  kell  tájékoztatni  -  az  érintett  megyei/budapesti  II-IV.  helyezett  egyéni 
versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség 

6.  Indulási  korlátozások:  I.  korcsoportban  egy  versenyző  maximum  két  számban 
indulhat.

7. Nevezés:
Lásd „Általános szabályok” 9. pontja szerint. 
Nevezni kizárólagosan elektronikusan lehet 2011. február 24-ig.

Jegyzőkönyv beküldési határidő MDSZ OK címére: 2011. február 23.

8. Igazolás: Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint. 
- Diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes diákigazolvánnyal  - 

mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), 
- az internetes  nevezés alapján  kinyomtatott,  az  iskola  igazgatója  által  aláírt  és 

pecséttel ellátott, egyéni nevezési lappal.
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- A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő,  érvényes orvosi igazolásnak (iskola-, 
vagy sportorvosi) kell szerepelnie.

- A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az 
országos döntőn. 

- Kérjük  a  testnevelőket,  gondoskodjanak  arról,  hogy  a  tanulók  az  igazoláshoz 
szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek! 

- Iskola(ák)  összevonása,  ill.  az  iskola  nevének  változása  esetén  a  csapatvezető  a 
versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, 
mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt 
változásokat.

- Az országos döntőn a csapatok tanárral, pedagógussal, ill. csapatvezetővel kötelesek 
megjelenni,  aki az adott nevelési-oktatási intézmény  alkalmazásában áll, vagy az 
iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a 
versenybizottság  a  csapat  mellett  megjelent  kísérőt  nem  tekinti  hivatalos 
személynek, és a csapat az országos döntőn nem jogosult részt venni. 

- A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a 
TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát. 

9.   Versenyszámok:
1. 50 m fiú gyorsúszás
2. 50 m lány gyorsúszás
3. 50 m fiú hátúszás        
4. 50 m lány hátúszás         
5. 50 m fiú mellúszás
6. 50 m lány mellúszás

        Eredményhirdetés

10. Költségek
A verseny rendezési, díjazási költségeit a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Az 
utazási, étkezési, szállás és egyéb költségeket a résztvevők viselik.

11. Díjazás: az „Általános szabályok” 7. pontja szerint. 
Az  I-III.  helyezett  versenyzők  érem,  az  I-VI.  helyezettek  oklevél-díjazásban 
részesülnek. Az országos döntőn I. helyezett versenyzők elnyerik a

„Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnoka” címet.

12. Egyebek:
A versenyen a két rajt szabályt alkalmazzuk.
A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot!
A Magyar Úszó Szövetség és a FINA szabályai érvényesek minden szakmai kérdésben.
A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a 
TAJ kártyát, vagy annak másolatát.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a Rendezőség nem vállal felelősséget.  

13. Információ:
Sárdi Istvánné - MDSZ Úszás Munkabizottság elnöke - tel.: 30 / 683 4813
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14. Szálláslehetőség: (egyedi megkeresés és megrendelés alapján!)
József Attila Kollégium Széchenyi u. 13/1 (tel.: 22 / 500 827)
Nemes Nagy Ágnes Kollégium Gyümölcs u. 13 (tel.: 22 / 312 072)
Família-Rácz Gmk Bregyó köz (tel.: 22/328 740)
További  szálláslehetőség a  www.hullam91.hu honlapon található  ajánlatok szerint 
(Hírek menüpontnál).

Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

Fejér Megyei Diáksport Tanács Magyar Diáksport Szövetség 

FELHÍVÁS
A Magyar Diáksport Szövetség felhívása a
„BECSÜLETES JÁTÉK - FAIR PLAY” DÍJ

elnyerésére.

Kedves Diákok!
Kedves Pedagógusok!

A Magyar Diáksport Szövetség „Becsületes játék - Fair Play” díját minden évben a májusi 
Küldöttgyűlésén átadjuk egy olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai 

közösségnek, aki/amely kiemelkedően sportszerű magatartást tanúsított.
A pályázatokat 2011. március 31-ig a következő címre küldjétek:

Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail cím: mdszok@mdsz.hu

A borítékra, vagy az e-mailre írjátok rá: „Becsületes játék”.
Telefon és fax: (06-1)460-6913, (06-1)460-6914

A beadott pályázatok a 2010. április 01-2011. március 31. közötti időszakban
 történt eseményeket érintsék.
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TÉRKÉP

Csitáry G. Emil Fedettuszoda – Mészöly Géza utca

Forrás: http://utcakereso.hu/map3/index.php?country=hu_uk&city=szekesfehervar
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