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ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 

A verseny idıpontja:  
I.-IV. korcsoport: 2012. január 18.  
V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. 
 
Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája 
 
A versenyek kezdési idıpontja: 14:00. Bemelegítés:13.00 
 
Korcsoportonként az elsı és a második helyezett jut a me-
gyei döntıre. 
 
Nevezni kizárólag e-mail-ben lehet január 16-ig, illetve 
február 13-ig a mellékelt nevezési lapon a 
kunszabo1972@invitel.hu  e-mail címen. 
 
Információ: Kun-Szabó István 70/384-4259 
 
Megyei döntık idıpontjai és helyszínei: 
 
I.-IV. korcsoport: 2012. február 11.,  Balatonfőzfı 
V.-VI. korcsoport: 2012. március 06., Veszprém 
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I. és II. KORCSOPORT 

 
1. Az országos dönt ı rendezıje a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Fejér megyei Diáksport Szövetség. 
 
2. Az országos dönt ı idıpontja, helyszíne:  
         2012. március 10. (szombat), Székesfehérvár  

3. A verseny résztvev ıi: 

• Az "Általános szabályok" 4., 5. pontja szerint. 
• I. kcs-ban: a megyei döntık I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzıi. 
• II. kcs-ban: a megyei döntık I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzıi 

és váltócsapatai. 
• 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 lehetıség. 

4. Indulási korlátozások:  

• Az I. kcs-ban egy versenyzı maximum két számban indulhat. 
• A II. korcsoportban az országos döntın egy versenyzı két egyéni és a váltó-

számban indulhat. 

 
4. Versenyszámok:                                                                                

I. korcsoport    II. korcsoport  
50m fiú gyorsúszás   50m fiú gyorsúszás 
50m leány gyorsúszás   50m leány gyorsúszás 
50m fiú hátúszás   50m fiú hátúszás 
50m leány hátúszás   50m leány hátúszás 
50m fiú mellúszás   50m fiú mellúszás 
50m leány mellúszás   50m leány mellúszás 
    4x50m fiú gyorsváltó 
    4x50m leány gyorsváltó 
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5. Nevezés:  Lásd "Általános szabályok" 9. pontja szerint. 

6. Nevezési határid ı: 2012. február 22-ig (szerda). 

• Megyei/budapesti jegyzıkönyvek beküldési határideje: 2012. február 21-ig.  
A megyei/budapesti jegyzıkönyveken fel kell tüntetni a versenybíróság elnö-
kének, titkárának nevét, a jegyzıkönyv kizárólag így hiteles. 

7. A lebonyolítás rendje:  

• Megyei/budapesti szintig a rendezı diáksport szervek határozzák meg. 
• Az országos döntık lebonyolítás rendjét, az idırendet az országos döntık 

forgatókönyvei fogják tartalmazni. 

 
8. Igazolás:  az "Általános szabályok" 6. pontja szerint. 

9. Költségek:  az "Általános szabályok" 8. pontja szerint. 

10. Díjazás: az "Általános szabályok" 7. pontja szerint. 

11. Egyebek:  

• A megyei/budapesti döntın holtverseny  esetén  a feljutást eldöntı he-
lyet "szétúszással" el kell dönteni . 

• Az országos dönt ın a két rajt szabály kerül alkalmazásra. 
• Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvé-

nyesek. 
• Az országos döntık forgatókönyveit a megyei/budapesti diáksport szervek 

juttatják el az érintett iskolákhoz. 
• A forgatókönyvek, és az indulók listái megtekinthetık és letölthetık az MDSZ 

honlapján a "Forgatókönyvek" menüpontnál. 
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II., IV., V-VI. KORCSOPORT 
 

"B" és "A" KATEGÓRIA 

 
1. Az országos dönt ık rendez ıjét az MDSZ és a MÚSZ a beérkezett jelentkezések 
alapján 2011. október 31-ig jelöli ki. 

2. A versenyek id ıpontjai és helyszíne:  

a) Megyei/budapesti dönt ık:   2012. március  04-ig.  
A pontos idıpontról, és helyszínrıl a megyei/budapesti diáksport szervek értesítést 
küldenek. 

b) Országos dönt ı: 
III. és IV. korcsoport korcsoport "B" és "A" kategó ria  
2012. március 24. (szombat)  

V-VI. korcsoport korcsoport "B" és "A" kategória  
2012. március 25. (vasárnap)  

3. A verseny résztvev ıi:  

• Az "Általános szabályok" 4., 5. pontja szerint. 
• A "B" kategóriában azok a versenyzık indulhatnak, akik 2009. augusztus 01. 

óta az úszás, vízilabda, öttusa és triatlon sportágakban érvényes verseny-
engedéllyel nem rendelkeznek. 

• Amennyiben nem váltották ki a versenyengedélyt, úgy az adott sportágak 
(úszás, vízilabda, öttusa és triatlon) országos szövetsége által rendezett 
korosztályos bajnokságokon, seregszemléken, versenyeken 2009. augusz-
tus 01. óta nem vettek részt. 

• A "B" kategóriában való jogos részvételt a megyei/budapesti diáksport szer-
vezetek, 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 ver-
senyzı(k), a csapat(ok) jogtalanul szerepel(tek), az ered ményüket meg-
semmisítik,  ill. az érintettek egy évre automatiku san 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. 
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"B" kategóriában: Kizárólag azok a versenyzık, illetve iskolaváltók vehet-
nek részt az országos döntın, akik és amelyek az eredményüket a me-
gyei/budapesti diákolimpiai döntın érték el. 
Amennyiben "A" kategóriában megyei/budapesti döntık nem kerülnek 
megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség hivatalos ranglista eredmé-
nyei alapján kerülnek meghívásra az adott megyébıl, Budapestrıl a tanulók. 

• A váltószámokban egy iskola 1-1 csapatot indíthat az "A" és a "B" kategóriá-
ban. 

• Az "A" kategóriában a megyei/budapesti versenyen való részvételtıl azok 
mentesülhetnek, akik az adott idıpontban szakszövetségi eseményen - 
nemzetközi verseny, edzıtábor - szerepeltek és hivatalosan a MÚSZ ezt 
igazolta. A mentesített versenyz ıknek a nevezési határid ıig elektroni-
kusan nevezni kell! Az elektronikus nevezési lapot faxon, vagy 
szkennelve, e-mailen el kell juttatni az MDSZ OK-ho z, melyen fel kell 
tüntetni az id ıeredményt is legkés ıbb  2012. március 7-én (szerda) 12.00 
óráig. 

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

• A fentieken kívül további meghívásra nincs lehet ıség.  

4. Indulási korlátozások:  

• A II., III., IV. és az V-VI. korcsoportban az országos döntın egy versenyzı 
két egyéni és a váltószámban indulhat. 

5. Versenyszámok:  

III. korcsoport     "B"    III. korcsoport "A"  
100m fiú gyorsúszás   100m fiú gyorsúszás 
100m leány gyorsúszás   100m leány gyorsúszás 
100m fiú hátúszás   100m fiú hátúszás 
100m leány hátúszás   100m leány hátúszás 
50m fiú mellúszás   100m fiú mellúszás 
50m leány mellúszás   100 m leány mellúszás 
4x50m fiú gyorsváltó   100m fiú pillangóúszás 
4x50m leány gyorsváltó   100 m leány pillangóúszás 
    4x50m fiú gyorsváltó 
    4x50m leány gyorsváltó 

  

IV. korcsoport "B"    IV. korcsoport "A"  
100m fiú gyorsúszás   100m fiú gyorsúszás 
100m leány gyorsúszás   100m leány gyorsúszás 
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100m fiú mellúszás   100m fiú mellúszás 
100m leány mellúszás   100m leány mellúszás 
100m fiú hátúszás   100m fiú hátúszás 
100m leány hátúszás   100 m leány hátúszás 
4x50m fiú gyorsváltó   100m fiú pillangóúszás 
4x50m leány gyorsváltó   100 m leány pillangóúszás 
    4x50m fiú gyorsváltó 
    4x50m leány gyorsváltó 

 

V-VI. korcsoport "B"    V-VI. korcsoport "A"  
100m fiú gyorsúszás   100m fiú gyorsúszás 
100m leány gyorsúszás   100m leány gyorsúszás 
100m fiú mellúszás   100m fiú mellúszás 
100m leány mellúszás   100m leány mellúszás 
100m fiú hátúszás   100m fiú hátúszás 
100m leány hátúszás   100 m leány hátúszás 
4x50m fiú gyorsváltó   100m fiú pillangóúszás 
4x50m leány gyorsváltó   100 m leány pillangóúszás 
    4x50m fiú gyorsváltó 
    4x50m leány gyorsváltó 

                       
6. Nevezés:  Lásd "Általános szabályok" 9. pontja szerint. 

7. Nevezési határid ık:  

• III. és IV. korcsoport "B" és "A" kategória  
2012. március 07-ig (szerda). 
Megyei/budapesti jegyzıkönyvek beküldési határideje: 2012. március 5-ig. 

• V-VI. korcsoport korcsoport "B" és "A" kategória 
2012. március 07-ig (szerda). 
Megyei/budapesti jegyzıkönyvek beküldési határideje: 2012. március 5-ig. 

• A megyei/budapesti jegyzıkönyveken fel kell tüntetni a versenybíróság elnö-
kének, titkárának nevét, a versenybíróság feladatellátás szerinti listáját, a 
jegyzıkönyv kizárólag így hiteles. 

8. A lebonyolítás rendje:  

• Megyei/budapesti szintig a rendezı diáksport szervek határozzák meg. 
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• Az országos döntık lebonyolítási rendjét és az idırendet az országos döntık 
forgatókönyvei fogják tartalmazni. 

9. Igazolás:  az "Általános szabályok" 6. pontja szerint. 

10. Költségek:  az "Általános szabályok" 8. pontja szerint. 

• A megyei/budapesti "B" kategóriás versenyek költségeit a kiíró szervezetek 
biztosítják. 

• Az országos döntı rendezési költségeit az adott kategóriáért felelıs szövet-
ség biztosítja. 

11. Díjazás:  az "Általános szabályok" 7. pontja szerint. 

12. Egyebek:  

• A megyei/budapesti döntın holtverseny esetén  a feljutást eldöntı he-
lyet "szétúszással" el kell dönteni . 

• Az országos dönt ın a "B" kategóriánál a két rajtszabály  kerül alkalma-
zásra. 

• Az országos dönt ın az "A" kategóriánál az egy rajtszabály  kerül alkal-
mazásra. 

• Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvé-
nyesek. 

• Az országos döntık forgatókönyveit a megyei/budapesti diáksport szervek 
juttatják el az érintett iskolákhoz. 

• A forgatókönyvek, és az indulók listái megtekinthetık és letölthetık az MDSZ 
honlapján a "Forgatókönyvek" menüpontnál. 

• Az "A" kategória versenyeire a MÚSZ versenyrendezési engedélyét - a 
MÚSZ  ranglistába kerülés érdekében - az MDSZ Úszás Munkabizottság 
megkéri! 

 
 


