
                        2011/2012. TANÉVI
III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS

"A" és „B” KATEGÓRIÁS
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA

ORSZÁGOS DÖNTŐJE

2012. március 24., 25.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA és 

TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ



Kedves Diákolimpikonok!

Tisztelt Vendégeink!

Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  nevében 

megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 2011/12. tanévi 

III.,  IV.  és  V-VI.  korcsoportos  Úszó  Diákolimpia  Országos  Döntőjének 

valamennyi  résztvevőjét,  a  sportolókat,  a  testnevelőket,  edzőket,  a 

csapatok képviselőit, a kedves szülőket, szurkolókat és minden érdeklődőt.

Városunk  évek  óta  megkülönböztetett  figyelmet  fordít  mind  az  iskolai  testnevelésre  és 

tömegsportra,  mind a  diáksportra.  Ezt  a  vonalat  kívántuk  erősíteni  a  mindennapos  testedzés 

valamennyi önkormányzati fenntartású oktatási intézményben történő bevezetésével. A program 

immár  az  ötödik  tanév  óta  működik,  különösen  nagy  sikernek  tartom,  hogy  a  pedagógusok 

mellett a szülők, és ami a legfontosabb, a tanulók is megértették a mindennapos testedzés célját, 

annak hasznosságát.

A fiatalság sportos, egészséges életmódra nevelésén kívül az egyik legfontosabb feladatunk, hogy 

biztosítsuk  a lakosság  számára  a  tömeg-  és  szabadidősport  infrastrukturális  feltételeit.  Ennek 

érdekében az elmúlt években több mint két milliárd forint értékben építettünk fedett uszodát,  

sportcsarnokot, szabadidőközpontot, műfüves pályákat, játszótereket.

Városunkban mindig nagy  hagyománya volt  a  sportnak,  az  úszásnak,  én csak remélni  tudom, 

hogy ez a szeretet átragad a nálunk vendégeskedő sportolókra is, akik tisztességes, becsületes és 

magas színvonalú küzdelemben döntik el a bajnokság sorsát. A feszített program ellenére kérem 

Önöket, hogy tekintsék meg városunkat, ismerjék múzeumainkat, nevezetességeinket.

Végül engedjék meg, hogy valamennyi résztvevőnek sikeres, sérülésmentes szereplést kívánjak, 

bízom benne, mindannyian szép emlékekkel térnek haza Hódmezővásárhelyről.  

Hódmezővásárhely, 2012. február

Lázár János

polgármester
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Fővédnökök:

Dr. Réthelyi Miklós Borkai Zsolt
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Olimpiai Bizottság

miniszter elnök

Dr. Lázár János Deák György
Hódmezővásárhely MJV Magyar Diáksport Szövetség

polgármester elnök

Védnökök:

Czene Attila Dr. Hoffmann Rózsa
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Sportért Felelős Államtitkárság Oktatásért Felelős Államtitkárság

államtitkár államtitkár

Gyárfás Tamás dr. Szabó Tünde 
Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 

elnök főtitkár

Szlatényi György Fekete Ferenc
Magyar Diáksport Szövetség Hódmezővásárhely MJV

főtitkár sporttanácsnok

Támogatók:

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata

Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
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2011/2012. TANÉVI 
III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS 

"A" és „B” KATEGÓRIÁS 
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE

1. Az  országos  döntő  rendezője  : a  Magyar  Diáksport  Szövetség  és  a  Magyar  Úszó  Szövetség 
megbízásából Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Szövetsége.

2. Az országos döntő ideje:   
• 2012. március 24. (szombat): III. és IV. korcsoport ("B" és "A" kategória)
• 2011. március 25. (vasárnap): V-VI. korcsoport ("B" és "A" kategória)

3. Az országos döntő helye:   Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor 
Strandfürdő 50 m-es fedett medencéje (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 1.) 

4. Időmérés:   gépi

5. A verseny időrendje:  
• ünnepélyes megnyitó: 920 (megyénként és korcsoportonként 2-2 tanuló részvételét kérjük)
III. kcs. jelentkezés, igazolás 800-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
 bemelegítés 830-tól
 kezdési idő 930

 várható befejezés 1230

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

 várható befejezés 1700

V-VI. kcs. jelentkezés, igazolás 1000-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
 bemelegítés 1030-tól 
 kezdési idő 1130

 várható befejezés 1500 

6. A versenybíróság  
• elnöke: Kiss Gyula
• elnökhelyettese: Szentkereszty Szabolcs
• titkára: Csókay Miklós

7. A verseny résztvevői:  
• Az "Általános szabályok" 4., 5. pontja szerint.
• A "B" kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2009. augusztus 01. óta az úszás, 

vízilabda,  öttusa  és  triatlon  sportágakban  érvényes  versenyengedéllyel  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. augusztus 01. óta nem vettek részt.

• A "B" kategóriában való jogos részvételt a megyei/budapesti diáksport szervezetek, ill. az  
MDSZ OK ellenőrzi.

• Amennyiben  a  Rendezők  megállapítják  (tudomásukra  jut)  -  akár  utólag  is  -,  hogy  a 
megyei/budapesti döntőn, ill. az országos döntőn a versenyző(k), a csapat(ok) jogtalanul 
szerepel(tek), az eredményüket megsemmisítik,  ill. az érintettek egy évre automatikusan 
kizárják  magukat  a  következő  tanévi  úszó  diákolimpiai  versenyekről.



Az országos döntő résztvevői:
• A megyei döntők I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzői és váltó-csapatai.

- "B" kategóriában:  Kizárólag azok a versenyzők, illetve iskolaváltók vehetnek részt az 
országos döntőn, akik és amelyek az  eredményüket a megyei/budapesti diákolimpiai 
döntőn érték el.

-  Amennyiben  "A"  kategóriában  megyei/budapesti  döntők  nem  kerülnek 
megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség hivatalos ranglista eredményei alapján 
kerülnek meghívásra az adott megyéből, Budapestről a tanulók.

-  Az  "A"  kategóriában  a  megyei/budapesti  versenyen  való  részvételtől  azok 
mentesülhetnek,  akik  az  adott  időpontban  szakszövetségi  eseményen  -  nemzetközi 
verseny,  edzőtábor  -  szerepeltek és  hivatalosan  a  MÚSZ  ezt  igazolta.  
A mentesített versenyzőknek a nevezési  határidőig elektronikusan nevezni kell!  Az 
elektronikus nevezési lapot faxon, vagy szkennelve, e-mailen el kell juttatni az MDSZ 
OK-hoz, melyen fel  kell  tüntetni az időeredményt is  legkésőbb 2012. március 7-én 
(szerda) 12.00 óráig.

• A váltószámokban egy iskola 1-1 csapatot indíthat az "A" és a "B" kategóriában.
• A megyei I. / budapesti I., II., ill. III. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ OK-t  

írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei II. / budapesti IV. helyezett egyéni versenyzők 
és váltók kerülnek meghívásra.

• A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség.

• A III.,  IV.  és az  V-VI.  korcsoportban az országos döntőn egy versenyző két  egyéni  és a 
váltószámban indulhat.

8. Nevezés:   az  Általános  szabályok  9.  pontja  szerint  (kizárólag elektronikusan  az  MDSZ 
honlapján kialakított felületen 2012. március 07. napjáig)

9. Igazolás:   az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
• Egységes  igazolás:  szabályosan,  a  hatályban  lévő  Kormányrendelet  alapján  kiadott 

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, vagy csapat nevezési lappal.

• A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő  érvényes orvosi  igazolásnak kell szerepelnie. 
Orvosi  igazolásként  elfogadható  az  MDSZ által  kiadott  "orvosi  igazolás"  kártya  is,  mely 
kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

• Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.
• 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. 

• A  fent  előírt  dokumentumok  hiányában  a  versenyző(k)  nem  vehet(nek)  részt  az  adott 
sportág versenyén!

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

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

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

• A tanárok,  edzők igazolása a verseny megkezdése előtt  (pl.  a technikai  értekezleten) az 
igazoló bizottság feladata és kötelessége.

10. Díjazás:   Az I-III. helyezett versenyzők érem, az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 
Az  országos  döntőn  I.  helyezett  versenyző  és  váltótagok  elnyerik  a  „Magyarország 
Diákolimpia bajnoka” címet.

11. Költségek:   az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.
• Az országos döntő rendezési költségeit az adott kategóriáért felelős szövetség biztosítja. (A 

„B” kategóriát a Magyar Diáksport Szövetség, az „A” kategóriát a Magyar Úszó Szövetség.)
• A  díjazási  és  a  szállásköltségeket  a  Dunántúlról,  Nógrád,  Heves,  Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg,  Hajdú-Bihar  megyéből  érkező  diáksportolók  részére  (a 
megrendeltek alapján) a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség biztosítja. 

• Az utazási, étkezési és egyéb költségeket a résztvevők viselik. 

12. Egyebek:   
• A versenyen a "B" kategóriánál a  két rajtszabályt, az "A" kategóriánál az  egy rajtszabályt 

alkalmazzuk.
• A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezető 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 résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb károkért 

felelősséget nem vállalunk. 
• Személygépkocsi  parkolás  óránként  100,-Ft  vagy  napi  500,-Ft.  Kérünk  mindenkit,  hogy  a 

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

• A versenyen a résztvevők és a hivatalos kísérő testnevelők, edzők térítésmentesen, a nézők 
490 Ft/nap mehetnek a lelátóra. 

• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 
Cseresnyés Kollégium, 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.
Érdeklődni a +36 62/245-233-as telefonszámon lehet. 
Ár: 1.800,-ft/fő. 
A  Dunántúlról,  Nógrád,  Heves,  Borsod-Abaúj-Zemplén,  Szabolcs-Szatmár-Bereg  és 
Hajdú-Biharmegyéből érkező diáksportolók szállását (megrendelés alapján) az MDSZ 
és a MÚSZ fizeti, a kísérők és a közelebbről érkező versenyzők szállása önköltséges. A  
szállásigényeket legkésőbb március 14. napjáig jelezzék a fenti telefonszámon.

• ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
Hód-Menza Nonprofit Kft. 
Érdeklődni a +36 62/534-800-as telefonszámon lehet. 
Az étkezési igényeket legkésőbb március 14. 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 kívánunk!
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13. Versenyszámok:  
III. kcs. "B" III. kcs. "A"

2012. március 24., 930-1100 2012. március 24., 1130-1300 
100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás
100 m leány gyorsúszás 100 m leány gyorsúszás
első szám eredményhirdetés első 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

IV. kcs. "B" IV. kcs. "A"
2012. március 24., 1330-1500 2012. március 24., 1530-1700 

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás
100 m leány gyorsúszás 100 m leány gyorsúszás
első szám eredményhirdetés első 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 4 x 50 m fiú gyorsváltó

nyolcadik szám eredményhirdetés
4 x 50 m leány gyorsváltó
kilencedik szám eredményhirdetés
tizedik szám eredményhirdetés

V-VI. kcs. "B" V-VI. kcs. "A"
2012. március 25., 1130-1300 2012. március 25., 1330-1500 

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás
100 m leány gyorsúszás 100 m leány gyorsúszás
első szám eredményhirdetés első 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 4 x 50 m fiú gyorsváltó

nyolcadik szám eredményhirdetés
4 x 50 m leány gyorsváltó
kilencedik szám eredményhirdetés
tizedik szám eredményhirdetés



TÉRKÉP
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