
 

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 

 
 
A verseny idıpontja:  
 
V-VI. korcsoport:   2013. január 9.   
 
Helyszín:    Pápai Termálfürdı uszodája 
 
A verseny kezdési idıpontja:  
 
V-VI. korcsoport:   15:00   Bemelegítés: 14.30-tól 
 
 
Korcsoportonként az elsı és a második helyezett jut a megyei döntıre. 
 
Nevezni kizárólag e-mail-ben lehet 2013.  január 7-ig  a mellékelt nevezési lapon a 
puse@puse.hu  e-mail címen. 

A rajtlista és az eredmények elérhetıek lesznek a www.puse.hu honlapról.  A nevezések 
2013. január 8-án 12 óráig módosíthatóak (pl. lemondás, betegség miatt),  helyszíni ne-
vezés nem lehetséges. 

 
Információ:    Kertész Attila 30/850-9242 
 
Megyei döntık  

helyszíne:  Pápa 
idıpontja:  2013.  január 20. 
nevezési határidı:  2013.  január 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

III., IV., V ‐‐‐‐VI. 
KORCSOPORT 

„B” és „A” 
KATEGÓRIA  

 
1. Az országos döntı rendezıje ‐‐‐‐ melyet az MDSZ elnöksége a beérkezett jelentkezések alapján jelöl ki 
2012. októberében ‐‐‐‐ a „Tavaszi Diákolimpia” rendezvénysorozat keretében. 

 

 
2. A versenyek idıpontjai és helyszíne: 

a)Megyei/budapesti döntık: 
•   2013. február 03‐‐‐‐ig. A pontos idıpontról, és helyszínrıl a megyei/budapesti diáksport szervek értesítést 

küldenek. 

b) Országos döntı: 
‐‐‐‐ helyszíné(ei)t az MDSZ elnöksége 2012. októberében jelöli ki ‐‐‐‐ 

•   III. és IV. korcsoport korcsoport „B” és „A” kategó ria  
2013. március 02. (szombat) 

•   V‐‐‐‐VI. korcsoport korcsoport „B” és „A” kategória  
2013. március 01. (péntek) 

 
3. A verseny résztvevıi:  

•   Az „Általános szabályok” 4., 5., 6. pontja szerint. 
•   Egy versenyzı egy kategóriában indulhat. 
•   A „B” kategóriában azok a versenyzık indulhatnak, akik 
‐  2010. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, mőugrás, mőúszás, hosszútáv‐úszás), vízilabda, 

uszonyos‐ és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek, 
valamint 

‐  a Magyar Úszó Szövetség 2012., 2013. évi korosztályos ranglistáin nem szerepelnek. 
A ranglisták megtekinthetık a következı honlapon: www.muszuszoranglista.hu. 

‐  A  „B”  kategóriában  való  jogos  részvételt  a  megyei/budapesti  diáksport  szervezetek,  ill.  az  MDSZ  
OK 

ellenırzi. 

•   Megyei/budapesti döntık: 
‐  a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint. 

•   Országos döntı: 
„B” kategóriában : 
‐  A megyei döntık I. helyezett, Budapest I‐III. helyezett egyéni versenyzıi és váltócsapatai. 

Kizárólag  azok  az  egyéni  versenyzık,  és  iskolaváltó  csapatok,  akik,  ill.  amelyek  eredményüket  
a megyei/budapesti diákolimpiai döntın érték el. 

 

‐  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 meghívás-
ra. 
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetı-
ség. 

‐  Amennyiben a Rendezık megállapítják (tudomásukra jut) ‐‐‐‐ akár utólag is ‐‐‐‐, hogy a me-
gyei/budapesti 

döntın, ill. az országos döntın a versenyzı(k), a váltócsapat(ok) jogtalanul szerepelt(ek), az eredmé-
nyüket megsemmisítik,  ill. az érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következı tanévi 
úszó diákolimpiai versenyekrıl. 



„A” kategóriában:  
‐  A megyei döntık I. helyezett, Budapest I‐III. helyezett egyéni versenyzıi és váltócsapatai. 
‐  Amennyiben a megyei/budapesti döntık nem kerülnek megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség 

hivatalos  ranglista  eredményei  alapján  kerülnek  meghívásra  az  adott  megyébıl  a  legjobb  idıvel,  és 
Budapestrıl az elsı három legjobb idıvel rendelkezı tanulók. 

‐  Amennyiben a megyei/budapesti döntık megrendezésre kerülnek, de annak idıpontjában a tanuló(k) szak-
szövetségi eseményen ‐ nemzetközi verseny, hivatalos edzıtábor ‐ szerepelt(ek), és hivatalosan ezt a MÚSZ 
igazolta, akkor mentesül(nek) a megyei/budapesti versenyen való részvételrıl. 

‐  Mindkét esetben az elektronikus nevezési lapot faxon, vagy szkennelve, e‐‐‐‐mailen el kell juttatni az 
MDSZ OK ‐‐‐‐hoz (lásd a nevezési határidıket), melyen fel kell tüntetni a meghívás alapjául szolgáló 
eredmény teljesítésének helyét, idejét és az elért eredményt. 

 
4. Nevezés: 

•   Az Általános szabályok 9. pontja szerint, a versenyszámokra az iskolán keresztül, elektronikusan kell 
nevezni. 

•   Megyei/budapesti döntık: 
‐  A rendezı diáksport szervezetek kiírása szerint. 

•   Országos döntı: 
‐  „B”  és  „A”  kategória:  az  elektronikus  nevezés  alapján  a  jogosultakat  megyei/budapesti  diáksport 

szervezet juttatja tovább. 
‐  A nevezések ellenırzése az MDSZ honlapján az „Országos versenyre jutottak” menüpontnál lehetséges. 

 
5. Nevezési határidık az országos döntıre: 

‐‐‐‐ III. és IV. korcsoport „B” és „A” kategória:  
2013. február 08‐‐‐‐ig (péntek). 
Megyei/budapesti jegyzıkönyvek beküldési határideje: 2013. február 07‐ig. 
A  jegyzıkönyveken  fel  kell  tüntetni  a  versenybíróság  elnökének,  titkárának  nevét,  a  versenybíróság 
feladatellátás szerinti listáját, a jegyzıkönyv kizárólag így hiteles. 

‐‐‐‐ V‐‐‐‐VI. korcsoport korcsoport „B” és „A” kategória:  
2013. február 07‐‐‐‐ig (csütörtök). 
Megyei/budapesti jegyzıkönyvek beküldési határideje: 2013. február 06‐ig. 
A  jegyzıkönyveken  fel  kell  tüntetni  a  versenybíróság  elnökének,  titkárának  nevét,  a  versenybíróság 
feladatellátás szerinti listáját, a jegyzıkönyv kizárólag így hiteles. 

 
6. Indulási korlátozások: 

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



 
7. 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 
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 

 
8. A lebonyolítás rendje: 

•   Megyei/budapesti szintig a rendezı diáksport szervek határozzák meg. 
•   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 szövetség biztosítja. 

 
11. Díjazás: 

•   Az „Általános szabályok” 7. pontja szerint. 



5 

 

 

12. Egyebek: 
•   A  megyei/budapesti  döntın  holtverseny  esetén  a  feljutást  eldöntı  helyet  „szétúszással”  el  

kell dönteni. 
•   Az országos döntın a „B” kategóriánál a két rajtszabály kerül alkalmazásra. 
•   Az országos döntın az „A” kategóriánál az egy rajtszabály kerül alkalmazásra. 
•   Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek. 
•   Az  országos  döntık  forgatókönyveit  a  megyei/budapesti  diáksport  szervek  juttatják  el  az  érin-

tett iskolákhoz. 
•   A   forgatókönyvek,   és   az   indulók   listái   megtekinthetık   és   letölthetık   az   MDSZ   honlap-
ján   a 

„Forgatókönyvek” menüpontnál. 
•   Az  „A”  kategória  versenyeire  a  MÚSZ  versenyrendezési  engedélyét  ‐  a  MÚSZ  ranglistába  

kerülés érdekében ‐ az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Úszás Albizottsága megkéri! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Korcsoportok a 2012/2013. tanéven: 

I. kcs.     2004‐ben vagy késıbb születettek 
II. kcs.     2002‐2003‐ban születettek  
III. kcs.    2000‐2001‐ben születettek  
IV. kcs.    1998‐1999‐ben születettek  
V. kcs.    1996‐1997‐ben születettek 
VI. kcs.    1993‐1994‐1995‐ben születettek 

 


