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2010/11. TANÉVI  
III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS  

"A" és „B” KATEGÓRIÁS  
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNT İJE 

 
1. Az országos döntı rendezıje: a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából 

Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Szövetsége.  
 
2. Az országos döntı ideje:  

• 2011. április 2. (szombat):  III. és IV. korcsoport ("A" és "B" kategória) 
• 2011. április 3. (vasárnap):  V-VI. korcsoport ("A" és "B" kategória) 

 
3. Az országos döntı helye: Hódmezıvásárhely, Gyarmati Dezs ı Sportuszoda 

és Török Sándor Strandfürd ı 50 m-es fedett medencéje (6800 
Hódmezıvásárhely, Ady E. u. 1.)  

 
4. Idımérés: gépi  
 
5. A verseny idırendje: 

• ünnepélyes megnyitó: 9 20 (megyénként és korcsoportonként 2-2 tanuló 
részvételét kérjük) 

III. kcs. jelentkezés, igazolás 800-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint 
  bemelegítés 830-tól 
  kezdési idı 930 
  várható befejezés 1230 
   

IV. kcs. jelentkezés, igazolás 930-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint 
  bemelegítés 1230-tól 
  kezdési idı 1330 

  várható befejezés 1700 
   

V-VI. kcs.  jelentkezés, igazolás 800-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint 
  bemelegítés 830-tól  
  kezdési idı 930 
  várható befejezés 1300  

      
6. A versenybíróság 

• elnöke: Ádándi-Kiss Gyula 
• elnökhelyettese: Szentkereszty Szabolcs 
• titkára: Csókay Miklós 

 
7. A verseny résztvevıi: 

• Az „Általános szabályok” 4., 5. pontja szerint. 
• A „B” kategóriában azok a versenyz ık indulhatnak , akik 2008. augusztus 

01. óta az úszás valamennyi szakága  (úszás, mőugrás, mőúszás, 
hosszútáv-úszás), vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon 
sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek . 
Amennyiben nem váltották ki a versenyengedélyt, úgy az adott sportágak 
(úszás, mőugrás, mőúszás, hosszútáv-úszás, vízilabda, uszonyos- és bú-
várúszás, öttusa, triatlon) országos szövetsége által rendezett korosztályos 
bajnokságokon, seregszemléken, versenyeken 2008. augusztus 01. óta nem 
vettek részt. 
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• A „B” kategóriában való jogos részvételt a megyei/budapesti diáksport 
szervezetek, ill. az MDSZ OK ellenırzi. 

• Amennyiben a Rendez ık megállapítják (tudomásukra jut) - akár utólag is -, 
hogy a megyei/budapesti dönt ın, ill. az országos dönt ın a versenyz ı(k), a 
csapat(ok) jogtalanul szerepel(tek), az eredményüke t megsemmisítik, ill. az 
érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következ ı tanévi 
úszó diákolimpiai versenyekr ıl. 

 
Az országos dönt ı résztvev ıi:  
• A megyei döntık I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzıi és váltó-

csapatai. 
 Kizárólag azok a versenyzık, illetve iskolaváltók vehetnek részt az országos 

döntın, akik és amelyek az eredményüket a megyei/budapesti diákolimpiai 
döntın érték el. 

• A Diákolimpia országos döntıje iskolák közötti verseny, a DSE váltóban csak 
egy iskola tanulóiból állíthatja össze csapatát! A váltószámokban egy iskola 
egy csapatot indíthat.  

• A megyei/budapesti I. helyezettek visszalépése esetén - melyrıl az MDSZ 
OK-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei/budapesti II-IV. helyezett 
egyéni versenyzık és váltók kerülnek meghívásra. 

  A fentieken kívül további meghívásra nincs lehet ıség . 
• A II., III., IV. és az V-VI. korcsoportban az országos döntın egy versenyzı két 

egyéni és a váltószámban indulhat. 
 

8. Nevezés: az Általános szabályok 9. pontja szerint (kizárólag  elektronikusan 
2011. március 16. napjáig)  

 
9. Versenyszámok: 
 

III. kcs. "B"  III. kcs. "A" 

2011. április 2., 9 30-1100   2011. április 2., 11 30-1300  
100 m fiú gyorsúszás  100 m fiú gyorsúszás 
100 m leány gyorsúszás  100 m leány gyorsúszás 
elsı szám eredményhirdetés  elsı szám eredményhirdetés 
100 m fiú hátúszás  100 m fiú hátúszás 
második szám eredményhirdetés  második szám eredményhirdetés 
100 m leány hátúszás  100 m leány hátúszás 
harmadik szám eredményhirdetés  harmadik szám eredményhirdetés 
50 m fiú mellúszás  100 m fiú mellúszás 
negyedik szám eredményhirdetés  negyedik szám eredményhirdetés 
50 m leány mellúszás  100 m leány mellúszás 
ötödik szám eredményhirdetés  ötödik szám eredményhirdetés 
4 x 50 m fiú gyorsváltó  100 m fiú pillangóúszás 
hatodik szám eredményhirdetés  hatodik szám eredményhirdetés 
4x 50 m leány gyorsváltó  100 m leány pillangóúszás 
hetedik szám eredményhirdetés  hetedik szám eredményhirdetés 
nyolcadik szám eredményhirdetés  4 x 50 m fiú gyorsváltó 
  nyolcadik szám eredményhirdetés 
  4 x 50 m leány gyorsváltó 
  kilencedik szám eredményhirdetés 
  tizedik szám eredményhirdetés 
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IV. kcs. "B"  IV. kcs. "A" 

2011. április 2., 13 30-1500  2011. április 2., 15 30-1700  
100 m fiú gyorsúszás  100 m fiú gyorsúszás 
100 m leány gyorsúszás  100 m leány gyorsúszás 
elsı szám eredményhirdetés  elsı szám eredményhirdetés 
100 m fiú mellúszás  100 m fiú mellúszás 
második szám eredményhirdetés  második szám eredményhirdetés 
100 m leány mellúszás  100 m leány mellúszás 
harmadik szám eredményhirdetés  harmadik szám eredményhirdetés 
100 m fiú hátúszás  100 m fiú hátúszás 
negyedik szám eredményhirdetés  negyedik szám eredményhirdetés 
100 m leány hátúszás  100 m leány hátúszás 
ötödik szám eredményhirdetés  ötödik szám eredményhirdetés 
4 x 50 m fiú gyorsváltó  100 m fiú pillangóúszás 
hatodik szám eredményhirdetés  hatodik szám eredményhirdetés 
4x 50 m leány gyorsváltó  100 m leány pillangóúszás 
hetedik szám eredményhirdetés  hetedik szám eredményhirdetés 
nyolcadik szám eredményhirdetés  6 x 50 m fiú gyorsváltó 
  nyolcadik szám eredményhirdetés 
  6 x 50 m leány gyorsváltó 
  kilencedik szám eredményhirdetés 
  tizedik szám eredményhirdetés 

 
V-VI. kcs. "B"  V-VI. kcs. "A" 

 2011. április 3., 9 30-1100  2011. április 3., 11 30-1300  
100 m fiú gyorsúszás  100 m fiú gyorsúszás 
100 m leány gyorsúszás  100 m leány gyorsúszás 
elsı szám eredményhirdetés  elsı szám eredményhirdetés 
100 m fiú mellúszás  100 m fiú mellúszás 
második szám eredményhirdetés  második szám eredményhirdetés 
100 m leány mellúszás  100 m leány mellúszás 
harmadik szám eredményhirdetés  harmadik szám eredményhirdetés 
100 m fiú hátúszás  100 m fiú hátúszás 
negyedik szám eredményhirdetés  negyedik szám eredményhirdetés 
100 m leány hátúszás  100 m leány hátúszás 
ötödik szám eredményhirdetés  ötödik szám eredményhirdetés 
4 x 50 m fiú gyorsváltó  100 m fiú pillangóúszás 
hatodik szám eredményhirdetés  hatodik szám eredményhirdetés 
4x 50 m leány gyorsváltó  100 m leány pillangóúszás 
hetedik szám eredményhirdetés  hetedik szám eredményhirdetés 
nyolcadik szám eredményhirdetés  6 x 50 m fiú gyorsváltó 
  nyolcadik szám eredményhirdetés 
  6 x 50 m leány gyorsváltó 
  kilencedik szám eredményhirdetés 
  tizedik szám eredményhirdetés 

 
10. Díjazás: Az I-III. helyezett versenyzık érem, az I-VI. helyezettek oklevél 

díjazásban részesülnek. Az országos döntın I. helyezett versenyzı és 
váltótagok elnyerik a „Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnoka” címet. 

 
11. Költségek: az „Általános szabályok” 8. pontja szerint. 

A verseny rendezési, díjazási és a Dunántúlról, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébıl érkezı diáksportolók 
szállásköltségeit a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Az utazási, étkezési 
és egyéb költségeket a résztvevık viselik.  
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12. Igazolás: 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.  
A nevezési lapon a korosztálynak megfelelı, érvényes  orvosi igazolásnak  (iskola-, 
vagy sportorvosi) kell szerepelnie. 

• A fent el ıírt dokumentumok hiányában a versenyz ı(k) nem vehet(nek) részt az 
országos dönt ın.  

• Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító , vagy útlevél megléte kötelez ı! 
Kérjük a testnevelıket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz 
szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!  

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

• Az országos döntın a csapatok tanárral, pedagógussal, ill. csapatvezetıvel 
kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, 
vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott v ezetı/edzı. Ezen megbízás 
hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérıt nem tekinti 
hivatalos személynek, és a csapat az országos döntın nem jogosult részt venni.  

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

 
13. Egyebek:  

• A versenyen a "B" kategóriánál a két rajtszabályt,  az "A" kategóriánál az egy 
rajtszabályt  alkalmazzuk. 

• A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezet ı tarthat kapcsolatot. 
• A Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek minden szakmai kérdésben. 
• Az "A" kategória versenyeire a MÚSZ versenyrendezési engedélyét - a MÚSZ 

ranglistába kerülés érdekében - az MDSZ Úszás Munkabizottság megkéri! 
• A résztvevı csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb 

károkért felelısséget nem vállalunk.  
• Személygépkocsi parkolás óránként 100,-Ft vagy napi 500,-Ft. Kérünk mindenkit, 

hogy a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe. A közterület-felügyelet kiemelten 
ellenırzi a tilosban parkolókat és bírságol!  

• A versenyen a résztvevık és a hivatalos kísérı testnevelık, edzık 
térítésmentesen, a nézık 490 Ft/nap mehetnek a lelátóra.  

• SZÁLLÁSLEHET İSÉG (Cseresnyés Kollégium, 6800 Hódmezıvásárhely, 
Oldalkosár u. 1.) iránt a +36 62/245-233-as telefonszámon lehet érdeklıdni. A 
Dunántúlról, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébıl érkezı diáksportolók szállását az MDSZ  fizeti, a kísér ık és a 
közelebbr ıl érkezı versenyz ık szállása önköltséges. A szállásigényeket 
legkés ıbb március 16. napjáig jelezzék a fenti telefonszám on.  

• ÉTKEZÉSI LEHETİSÉG (Hód-Menza Kht., étkezés a Cseresnyés Kollégiumban 
és a helyszínen) kapcsán a +36 62/534-800-as telefonszámon lehet érdeklıdni. Az 
étkezési igényeket legkés ıbb március 16. napjáig jelezzék a fenti 
telefonszámon.  

• további információ: 
- Horváth Zoltán, +36 62/530-100/276, +36 30/746-8620, 

horvath.zoltan@hodmezovasarhely.hu 
- Csókay Miklós, +36 30/206-0423, csokaym@gmail.com  
- www.hoduszo.hu 

 
Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívá nunk!
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TÉRKÉP 

 


