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K Ö S Z Ö N T Ő 

 
 

Kedves Diákolimpikonok! Tisztelt Sportbarátaim! 

 

Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a diákversenyzők, testnevelők, 

felkészítők, hanem mi, szervezők is nagyon várjuk a magyar iskolai sport egyedülálló, a 

tehetséggondozást és a rendszeres testmozgást népszerűsítő eseménysorozatának, a 

Diákolimpiának legújabb versenyeit.  

A 2015-ös esztendő első két hónapjában a kispályás floorball, kézilabda, kosárlabda, teremlabdarúgás, 

röplabda, asztalitenisz sportágakban avattunk diákolimpiai bajnokokat, majd márciusban további hat rendezvényen 

fogadjuk a diákolimpiai csúcsesemények résztvevőit. Ezeken és a tanév még hátralévő rendezvényein a Magyar 

Diáksport Szövetség szeretné tovább vinni azt a koncepciót, melynek köszönhetően évről évre több tanuló vesz részt a 

Diákolimpia® színvonalas programjain.  

Immár második éve fontos sikernek könyvelhetjük el, hogy a diákolimpiai programsorozat országos tanulmányi 

versenynek minősül, és az országos döntőkön elért dobogós helyezések után a felsőoktatási felvételi eljárásban 

résztvevők 10 többletponthoz juthatnak. Ezért is szeretnénk, hogy magas színvonalú, élményszerű versenyek által 

növeljük a résztvevők számát, és támogatók bevonásával az eseményeket igazi sportünneppé varázsoljuk.  

Bizton állíthatjuk, a tanév Úszó Diákolimpia® versenysorozata, mely a köznevelési intézményekbe járó diákok 

valamennyi korosztályát rajtkőre állította, idén is több tízezer fiatalt mozgatott meg, sok száz tanuló vehette át a 

megérdemelt érmeket, okleveleket.  

Hisszük, hogy a 2015-ös esztendő úszó diákolimpiai országos döntője sok élményt, jó hangulatot és szép 

emlékeket ad majd minden egyes résztvevőnek, elért eredménytől függetlenül.  

A hazai úszó diáksport legkiemelkedőbb képviselői 2015 áprilisában Poznanban, az ISF Úszó Iskolai 

Világbajnokságon képviselik hazánkat, ezúton kívánok részükre nemcsak a diákolimpiai, de a lengyelországi döntőkön 

is sok sikert!  

Végül ezúton köszönöm a testnevelők, felkészítők, valamint a megyei/budapesti döntők rendezőinek, továbbá 

az országos döntőt rendező Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata munkatársainak, szakembereinek állhatatos 

munkáját, mindenkinek sok sikert kívánok! 

 

   

  Balogh Gábor 

  Magyar Diáksport Szövetség 

  elnök 
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K Ö S Z Ö N T Ő 

 

 

Kedves Diákolimpikonok! 

Tisztelt Vendégeink! 

 

 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm az Úszó 

Diákolimpia® Országos döntőjének valamennyi résztvevőjét városunkban. Örömmel tölt el, hogy Győr nem először 

adhat otthont a legjobb diákolimpikonok végső megmérettetésének. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy a rendezvény házigazdái lehetünk, hiszen a nemrég átadott 50 méteres 

versenyuszoda, valamint a sportág népszerűsége és eredményessége, alapján városunk méltó helyszíne a színvonalas 

eseménynek. Győr évek óta kiemelt figyelmet szentel a sport támogatásának, célunk, hogy a gyermekek minél 

korábban felfedezzék maguknak a mozgás örömét és egész életüket végigkísérje a sport. A diákolimpia tökéletes 

lehetőség arra, hogy az ifjúság megtanulja, hogyan küzdjön a céljai elérése érdekében. Saját példám alapján 

mondhatom, hogy a sikerek önbizalmat nyújtanak, a kudarcok pedig megerősítik a sportolókat és felkészítik őket az 

életre. 

 

Városunk sportos hírnevét öregbíti több sportágban számos elhódított bajnoki cím, válogatott sportolóink sikerei és a 

2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésének lehetősége is. Az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztivál keretében a 14-18 éves tehetségek versenyeznek többek között úszás sportágban is, hogy 

olimpiai bajnokként térjenek haza városunkból. 

A rendező város polgármestereként, és mint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kívánok minden versenyzőnek, az 

edzőknek és a sportolók kísérőinek sikeres versenyzést, a résztvevőknek jó szurkolást és töltsenek el megannyi 

emlékezetes pillanatot Győrben, a találkozások városában.  

           
Borkai Zsolt 

                    polgármester 
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A VERSENY FŐVÉDNÖKE 
 

Áder János 
Magyarország Köztársasági elnöke 

 

 

 

 

A VERSENY VÉDNÖKEI 

  
  

 Dr. Simicskó István Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Sportért Felelős Államtitkárság Köznevelésért Felelős Államtitkárság 
 államtitkár államtitkár 
 
 
 

 Borkai Zsolt Gyárfás Tamás 
                Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Úszó Szövetség   
 elnök elnök 
 Győr Megyei Jogú Város  
 polgármester 
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2014/2015. TANÉVI  

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II. KORCSOPORTOS 

III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS „B” és "A" KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 
1.  Az országos döntő célja:  

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének kialakítása, erősítése. 

 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 
diákversenyen. 

 A tanév nemenkénti, korcsoportonkénti, kategóriánkénti, versenyszámonkénti „Magyarország Úszó Diákolimpia® 
Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.  

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
3. Az országos döntő helyszíne:   

Győr, Aqua Sportközpont 
 

4. Az országos döntő időpontja:  

 I. és II. korcsoport: 2015. március 06. (péntek). 

 V-VI. korcsoport „B” és „A” kategória: 2015. március 07. (szombat). 

 III., IV. korcsoport „B” és „A” kategória: 2015. március 08. (vasárnap). 
  
5. Szervezőbizottság:  
 Elnök: Szombati-Serfőző Eszter, Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Főosztály - főosztályvezető 
 Tagjai: Hoffmann Judit, Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Főosztály - sportszervező 
  Török Zsolt, Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Főosztály - sportszervező 
  Szanyó Tamás, Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Főosztály - sportszervező 
                        
6. Versenybizottság: 
  Elnök: Sárdi Istvánné, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Úszás Albizottság vezető 
     Elnök-h.: Petrov Iván, Győri Úszó Sportegyesület – szakmai igazgató   
 Titkár: Budavári István, Győri Úszó Sportegyesület – utánpótlás szakmai vezető 

 
7. Igazoló-bizottság: 
 Vezető: Farkas János, Győri Úszók Közhasznú Egyesülete - elnök 
   
8. Az országos döntő résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoportok: 
- Az I. korcsoportba tartozó, 2006-ban, vagy később született tanulók.  
- A II. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók. 
- A III. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók. 
- A IV. korcsoportba tartozó, 2000-2001-ben született tanulók. 
- Az V-VI. korcsoportba tartozó, 1995-1996-1997-1998-1999-ben született tanulók. 

 Felversenyzés: 
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

 Korlátozás: 
- I. korcsoport: Egy versenyző maximum két számban indulhat. 
- II. korcsoport: Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- III. korcsoport: Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
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- IV. korcsoport: Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- V-VI. korcsoport: Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- A váltószámokban korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy iskola egy csapatot indíthat. 
- Korcsoportonként és nemenként egy versenyző egy kategóriában indulhat. 
- A III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik: 

- 2012. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-úszás), 
továbbá a vízilabda, az uszonyos- és búvárúszás, az öttusa és a triatlon sportágakban érvényes 
versenyengedéllyel NEM rendelkeznek.  

-  A 2000-ben született középiskolás tanulók az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját 
IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt. 

- „B” kategóriában: 
Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) - akár utólag is -, hogy a megyei/budapesti 
döntőn, ill. az országos döntőn a versenyző(k), a váltócsapat(ok) jogosulatlanul szerepelt(ek), az 
eredményüket megsemmisítik, illetve az érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következő 
tanévi úszó diákolimpiai versenyekről. 

 Az országos döntő résztvevői: 
I. korcsoport: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, akik eredményüket a megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
II. korcsoport: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, és iskolai váltócsapatok, akik, ill. amelyek eredményüket a 

megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
III., IV., V-VI. korcsoport „B” és „A” kategóriában: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, és iskolai váltócsapatok, akik, ill. amelyek eredményüket a 

megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
 
9. Meghívás: 

 Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint. 

 Az I. korcsoportban, továbbá a III., IV., V-VI. korcsoport „B” és „A” kategóriában: 
- A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ OK-t írásban kell 

tájékoztatni - az érintett megyei 2. / budapesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra. 
- A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség! 

 A III., IV., V-VI. korcsoport „A” kategóriában – írásos kérelem alapján: 
- Amennyiben a megyei/budapesti döntők nem kerülnek megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség hivatalos 

ranglista eredményei alapján kerülnek meghívásra az adott megyéből a legjobb idővel, és Budapestről az első három 
legjobb idővel rendelkező tanulók, amennyiben elektronikusan is neveztek.  

- Amennyiben a megyei/budapesti döntők megrendezésre kerülnek, de annak időpontjában a tanuló(k) szakszövetségi 
eseményen - nemzetközi verseny, MÚSZ edzőtábor - szerepelt(ek), és hivatalosan ezt a MÚSZ igazolta akkor úgy az 
un. mentesített tanuló(k) meghívási kérelemmel élhet(nek). 

- A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség! 
 
10.  Igazolás: 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén 
a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), 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 (a szakszövetségi 
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). 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 (amennyiben a tanuló nem NEK-es (új 
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 
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 Az 1995-ös születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az 
előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2014/2015. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, 
amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

 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. 

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

 Egyéni-, és csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról az egyéni versenyzők, és a 
csapatok versenyenként maguk gondoskodnak. 

 A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők, a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel 
kötelesek megjelenni, aki az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által 
írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság az egyéni versenyző, vagy csapat 
mellett megjelent kísérőt nem tekinti képviseletre jogosultnak, és az egyéni versenyző, vagy csapat az adott 
versenyen nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő 
igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat részvételéről. A 
Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az érintette(kke)l, valamint 
megküldi az MDSZ országos központjának. 

 
12. Érkezés, igazoltatás, öltözés, megnyitó, eredményhirdetés, call room: 
 Érkezés:  

 Parkolási lehetőség az uszoda előtt kialakított parkolóban. A gépkocsiban, autóbuszban hagyott értékek őrzéséről 
az egyéni versenyzők és váltócsapatok maguk gondoskodnak! 

 Parkolási díj: nincs. 

 A kísérők, a szurkolók az uszoda lelátó részén foglalhatnak helyet. 

 Belépési díj a hivatalos létszámon felüli kísérőknek: 500,- Ft/fő.     
 

  Igazoltatás: 

 A versenyzők igazoltatása az uszodában történik, az eligazodást kihelyezett tájékoztató táblák segítik. 

 Kérjük a Testnevelő, Edző Kollégákat, a kísérőket, hogy az igazolás zavartalan lebonyolítása érdekében a 
korcsoportra és kategóriára megadott időpontban jelenjenek meg! 

 Felhívjuk a Testnevelő, Edző Kollégák figyelmét arra, időben ellenőrizzék, hogy valamennyi versenyzőjük 
rendelkezzen az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal! 

   

  Öltözés: 

 Az uszoda kijelölt öltözőiben.  

 Az átöltözés után a sportfelszerelés, értékek őrzéséről a versenyzők maguk gondoskodjanak. 
     

 Ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés:  

 Ünnepélyes megnyitót mindhárom versenynapon negyed órával a verseny kezdete előtt tartunk.  

 Kérjük, hogy a megnyitón és az eredményhirdetésen a versenyzők sportfelszerelésben jelenjenek meg. 

 Megnyitó programja: sorakozó a megyetáblák mögött megyénként/Budapestről 1-1 fő leány- és fiúversenyző, 
bevonulás, himnusz, köszöntő beszédek, kivonulás.   

 A korcsoportok versenyén az egyéni, majd a váltószámokat követően tartunk eredményhirdetést. Kérjük, figyeljék a 
hangosbemondó tájékoztatását. 

 

 Call room:  

 A versenyzőknek a versenyszámuk előtt a hangosbeszélő szólítására jelentkezniük kell az állítóhelyen (call room). 

 Diákigazolványát minden versenyző tartsa magánál!  
 
13. Díjazás: 

 Az I-III. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok éremdíjazásban részesülnek.  

 Az I-VI. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok oklevelet vehetnek át. 

 Az országos döntőn I. helyezett versenyzők és váltók elnyerik a „Magyarország Úszó Diákolimpia® bajnoka” 
címet. 
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14. Nevezés: 

 Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint. 

 Nevezés az országos versenyre a megyei/budapesti döntőket követően:  

 A megyei/budapesti döntők jogosultsága, és elektronikus nevezésük alapján az egyéni versenyzőket és 
váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

 Az elektronikus nevezések ellenőrizhetőek az MDSZ honlapján kialakított felületen a következő határidőig: 

 I., II. korcsoport: 2015. február 17-ig (kedd), 12.00 óra. 

 III. és IV. korcsoport „B” és „A” kategória: 2015. február 18-ig (szerda), 12.00 óra. 

 V-VI. korcsoport „B” és „A” kategória: 2015. február 18-ig (szerda), 12.00 óra. 

 „A” kategória, írásos kérelem alapján: 
- Amennyiben a megyei/budapesti döntők nem kerültek megrendezésre, és emiatt meghívási kérelemmel élnek, 

vagy a mentesített versenyzőknek a nevezési határidőig elektronikusan nevezni kell!  
- A kinyomtatott elektronikus nevezési lapot faxon, vagy szkennelve, e-mailen el kell juttatni az MDSZ OK-hoz, 

melyen fel kell tüntetni a meghívás alapjául szolgáló eredmény teljesítésének helyét, idejét, az elért eredményt, 
melyet a 2014/2015. tanév időpontjában kell teljesíteni. 

- Az írásos meghívási kérelmek alapján az egyéni versenyzőket az MDSZ OK juttatja tovább.  

 A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk! 
 
15. Költségek:  

 Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint. 

 Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit az adott kategóriáért felelős szövetség biztosítja.  

 A „B” kategóriát a Magyar Diáksport Szövetség, az „A” kategóriát a Magyar Úszó Szövetség. 

 A szállásköltséget a Győrtől 200 km-nél távolabbról érkező diáksportolók és hivatalos megbízólevéllel rendelkező 1 
fő felnőtt kísérő részére az adott korcsoport versenyét megelőző napon (az előzetes megrendelés alapján) a Magyar 
Diáksport Szövetség biztosítja.  

 Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik.  

 A versenyzők és minden versenyzővel maximum egy hivatalos kísérő belépése díjtalan.  

 További kísérők belépésének díja: 500 Ft/fő. 
 
16. Szállás és étkezés:  

 Szállás: 
Kossuth Zsuzsa Leánykollégium 
9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. 
A szállást elfoglalni 16.00 órától lehet! 
Szállásdíj hivatalos létszámon felüli igény esetén, korlátozott számban: 2.360 Ft/fő/éj (18 év felettiek részére +250 Ft 

IFA/éj). 
A megrendelt szállást, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni! 

 Étkezés: 
Kossuth Zsuzsa Leánykollégium 
9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. 
Az étkezés költsége és időpontjai: 
Reggeli: 600.- Ft/fő  6.30 - 08.30 óráig, 
Vacsora: 800.- Ft/fő 18.00 - 20.00 óráig. 
Ebéd: Az Uszoda közelében étterem nem található. Ebédet rendelni az Uszodában kihelyezett szórólapokon 
feltüntetett éttermekből lehet.  
Az Uszodában büfé üzemel. 

 Szállás-étkezés a mellékelt igénylő lapon rendelhető. 
A megrendeléseket e-mailen fogadjuk el az alábbi e-mail címen:  

- „B” kategória szállás: torok.zsolt@gyor-ph.hu 
- Megrendelési határidő: 2015. február 25. (szerda), 12.00 óráig. 

- „A” kategória szállás, valamint „A” és „B” kategória étkezés: csakvarine.kzs@gmail.com 
- Megrendelési határidő: 2015. február 25. (szerda), 12.00 óráig. 
- A megrendelt étkezést, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni! 

mailto:torok.zsolt@gyor-ph.hu
mailto:csakvarine.kzs@gmail.com
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17. Sportági és egyéb rendelkezések: 

 Az országos döntőn az I., II. korcsoportnál és a III., IV. V-VI. korcsoport „B” kategóriában a két rajtszabály kerül 
alkalmazásra. 

 Az országos döntőn a III., IV. V-VI. korcsoport „A” kategóriánál az egy rajtszabály kerül alkalmazásra. 

 Az „A” kategória versenyeire a MÚSZ versenyrendezési engedélyét - a MÚSZ ranglistába kerülés érdekében - az 
MDSZ Diákolimpiai Bizottság Úszás Albizottsága megkéri! 

 A versenyen a Versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot. 

 Óvásról a Versenybizottság hoz határozatot, fellebbezésnek helye nincs. 

 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és sportegyesületi öltözék viselése 
nem engedélyezett!  

 Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt - indokolt esetben - az érintett csapat, vagy egyéni versenyző az 
MDSZ OK-hoz bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény nélkül.  

 Az öltözőben, a versenyhelyen, a szállás- és étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért 
és egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen, a szállás- és az étkezés helyszínén okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel 
tartoznak.  

 Kérjük a Kollégákat, hogy a versenyhely, az öltözők tisztaságának megőrzésére a versenyzők figyelmét hívják fel. 

 Az országos döntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a versenyből való kizárással. A szankcionálást a 
VB elnök köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ OK felé. 

 Az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek következménye lehet a nevezett(ek) következő 
tanévi országos versenyről való kizárása is. 

 A nézők, szurkolók, szülők verseny (mérkőzés) előtti, alatti és verseny (mérkőzés) utáni botrányokozása esetén a 
jelenlévő tanárok/edzők/vezetők kötelesek a versenybizottság segítségére lenni a rend és a sportszerű viselkedés 
helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes VB elnök köteles az elnöki jelentésben ezt jelezni az 
MDSZ OK felé. 

 Ebben az esetben is az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, mely az iskolának a következő tanévi 
versenyekből történő kizárásáig terjedhet. 

 Ha a Diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem 
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, hivatalos személy, ill. személyek 
megsértése, ittas állapot, stb.) a versenybizottság a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles a 
személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ OK-t, továbbá az illetékes megyei/budapesti 
szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ OK fenntartja. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai” 
és a hatályos Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek. 

 

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Török Zsolt, diáksport ügyintéző 

mobil: 20/482-0639 
e-mail: torok.zsolt@gyor-ph.hu 

 
 
 

AZ EREDMÉNYEK ONLINE KÖVETHETŐK 
http://cis-online.net 
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2014/2015. TANÉVI  

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II., III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

TERVEZETT IDŐ- ÉS LEBONYOLÍTÁSI RENDJE 
 
 

2015. március 06. (péntek) – I. és II. korcsoport 

 I. korcsoport   II. korcsoport 

Jelentkezés  10.00 órától  Jelentkezés  11.30 órától 

Bemelegítés 11.00 órától  Bemelegítés 13.30 órától 

Kezdési idő 12.00 órától  Kezdési idő 14.00 órától 

Időtartam 12.00 – 13.30  Időtartam 14.00 – 15.50 

Ssz.   Ssz.  

1. 50 m fiú gyorsúszás  1. 50 m fiú gyorsúszás 

2. 50 m leány gyorsúszás  2. 50 m leány gyorsúszás 

3. 50 m fiú mellúszás  3. 50 m fiú mellúszás 

4. 50 m leány mellúszás  4. 50 m leány mellúszás 

5. 50 m fiú hátúszás  5. 50 m fiú hátúszás 

6. 50 m leány hátúszás  6. 50 m leány hátúszás 

 Eredményhirdetés   Az egyéni versenyszámok eredményhirdetése 

   7. 4 x 50 m fiú gyorsváltó 

   8. 4 x 50 m leány gyorsváltó 

    A váltószámok eredményhirdetése 

     

 

 

2015. március 07. (szombat) – V-VI. korcsoport „B” és „A” kategória 

 V-VI. korcsoport „B” kategória   V-VI. korcsoport „A” kategória 

Jelentkezés  10.00 órától  Jelentkezés  11.30 órától 

Bemelegítés 11.00 órától  Bemelegítés 13.30 órától 

Kezdési idő 12.00 órától  Kezdési idő 14.00 órától 

Időtartam 12.00 – 13.30  Időtartam 14.00 – 15.50 

Ssz.   Ssz.  

1. 100 m fiú gyorsúszás  1. 100 m fiú gyorsúszás 

2. 100 m leány gyorsúszás  2. 100 m leány gyorsúszás 

3. 100 m fiú mellúszás  3. 100 m fiú mellúszás 

4. 100 m leány mellúszás  4. 100 m leány mellúszás 

5. 100 m fiú hátúszás  5. 100 m fiú hátúszás 

6. 100 m leány hátúszás  6. 100 m leány hátúszás 

 Az egyéni versenyszámok eredményhirdetése  7. 100 m fiú pillangóúszás 

7. 4 x 50 m fiú gyorsváltó  8. 100 m leány pillangóúszás 

8. 4 x 50 m leány gyorsváltó   Az egyéni versenyszámok eredményhirdetése 

 A váltószámok eredményhirdetése  9. 4 x 50 m fiú gyorsváltó 

   10. 4x 50 m leány gyorsváltó 

    A váltószámok eredményhirdetése 
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2015. március 08. (vasárnap) – III., és IV. korcsoport „B” és „A” kategória 

 III. kcs. „B”   III. kcs. „A”   IV. kcs. „B”   IV. kcs. „A” 

Jelentkezés  8.45 órától   10.00 órától   12.00 órától   14.00 órától 

Bemelegítés 9.30 órától   11.45 órától   13.45 órától   15.30 órától 

Kezdési idő 10.00 órától   12.15 órától   14.15 órától   16.00 órától 

Időtartam 10.00 – 11.45   12.15 – 13.45   14.15 – 15.45   16.00 – 17.30 
Ssz.   Ssz.   Ssz.   Ssz.  

1. 
100 m fiú  
gyorsúszás 

 1. 
100 m fiú  
gyorsúszás 

 1. 
100 m fiú  
gyorsúszás 

 1. 
100 m fiú  
gyorsúszás 

2. 
100 m leány  
gyorsúszás 

 2. 
100 m leány  
gyorsúszás 

 2. 
100 m leány  
gyorsúszás 

 2. 
100 m leány  
gyorsúszás 

3. 
50 m fiú  
mellúszás 

 3. 
100 m fiú  
mellúszás 

 3. 
100 m fiú  
mellúszás 

 3. 
100 m fiú  
mellúszás 

4. 
50 m leány  
mellúszás 

 4. 
100 m leány  
mellúszás 

 4. 
100 m leány  
mellúszás 

 4. 
100 m leány  
mellúszás 

5. 
100 m fiú  
hátúszás 

 5. 
100 m fiú  
hátúszás 

 5. 
100 m fiú  
hátúszás 

 5. 
100 m fiú  
hátúszás 

6. 
100 m leány  
hátúszás 

 6. 
100 m leány  
hátúszás 

 6. 
100 m leány  
hátúszás 

 6. 
100 m leány  
hátúszás 

 
Az egyéni versenyszámok 
eredményhirdetése 

 7. 
100 m fiú  
pillangóúszás 

  
Az egyéni versenyszámok 
eredményhirdetése 

 7. 
100 m fiú  
pillangóúszás 

7. 
4 x 50 m fiú  
gyorsváltó 

 8. 
100 m leány 
pillangóúszás 

 7. 
4 x 50 m fiú  
gyorsváltó 

 8. 
100 m leány 
pillangóúszás 

8. 
4 x 50 m leány  
gyorsváltó 

  
Az egyéni versenyszámok 
eredményhirdetése 

 8. 
4 x 50 m leány  
gyorsváltó 

  
Az egyéni versenyszámok 
eredményhirdetése 

 
A váltószámok 
eredményhirdetése 

 9. 
4 x 50 m fiú  
gyorsváltó 

  
A váltószámok 
eredményhirdetése 

 9. 
4 x 50 m fiú  
gyorsváltó 

   10. 
4 x 50 m leány 
gyorsváltó 

    10. 
4 x 50 m leány 
gyorsváltó 

    
A váltószámok 
eredményhirdetése 

     
A váltószámok 
eredményhirdetése 
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2014/2015. TANÉVI  

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS „B” és „A” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Győr, 2015. március 07-08. 
 

4x50 MÉTERES GYORSVÁLTÓ  
 

A megfelelőt kérjük aláhúzni és az igazolásnál leadni! 
 
  

 
FIÚ 

 
 LEÁNY 

 
 

 
„A” kategória 

 
 

 
„B” kategória 

 
 
 

 
III.  

korcsoport 
 

  
IV. 

korcsoport 
 

V-VI.  
korcsoport  

 
 
 

TELEPÜLÉS / ISKOLA: 
 
 

 

 

 Váltóúszó csapattagok (az úszás sorrendjében) Szül. év 

1    
2     
3    
4    

 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
 Tanár, felkészítő aláírása 
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2014/2015. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 

I., II., III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS 
„B” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Szállás megrendelő 

A Magyar Diáksport Szövetség a szállást csak a Győrtől 200 km-nél nagyobb távolságra levő iskolák településeiről érkező "B" 
kategóriás versenyzők, valamint hivatalos megbízólevéllel rendelkező kísérők részére téríti meg. Az ezen felüli igények 
önköltségesek, azt előre jelezni kérjük! Ebben az esetben a fizetés módját és a számlaigényt kérjük előre jelezni. 

Iskola neve:   

Levelezési címe:   

Számlát az alábbi névre 
és címre kérjük kiállítani  

Telefonszám:   e-mail cím:   

TESTNEVELŐ NEVE:   mobilszáma:   

e-mail címe:   

Várható érkezés:   

Érkezés módja: vonat – távolsági autóbusz – bérelt autóbusz – személygépkocsi 

Szállás megrendelés: A szállás díja 2.360 Ft/fő/éj (18 év felettiek részére +250 Ft IFA/éj) 

         A hivatalos létszámra csak az I. II. kcs. és a „B” kategória III-IV. és V-VI. kcs. esetén (a Magyar Diáksport Szövetség 
költségére). 

2015. március 06. 
(péntek) ___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

2015. március 07. 
(szombat) ___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Összesen: 
___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

                  

Számlázási 
adatok (hivatalos 
létszám fölötti 
rendelés esetén) 

  

Fizetés módja: Helyszínen készpénzben 

2015. március 06. 
(péntek) 

___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

2015. március 07. 
(szombat) 

___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Összesen: ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Beküldési határidő: 2015. február 25. (szerda), 12.00 óráig e-mailben a torok.zsolt@gyor-ph.hu címre.  

 (Iskolai bélyegzővel ellátva)     

      

       

       

 
p.h. 

   
……………………………………….. 

 

     
aláírás 

 
 

mailto:torok.zsolt@gyor-ph.hu
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2014/2015. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 

III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS 
„A” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐJE  

Szállás megrendelő 

Az "A" kategóriás versenyzők és kísérőik számára a szállás önköltséges.  
Ennek fizetési módját és számlaigényét kérjük előre jelezni. 

Iskola neve:   

Levelezési címe:   

Számlát az alábbi 
névre és címre kérjük 
kiállítani 

  

Fizetés módja:   

Telefonszám:   e-mail cím:    

TESTNEVELŐ NEVE:   mobilszáma:   

e-mail címe:   

Várható érkezés:  

Érkezés módja: vonat – távolsági autóbusz – bérelt autóbusz – személygépkocsi 

  

         

         
Szállás megrendelés: A szállás díja 2.360 Ft/fő/éj (18 év felettiek részére +250 Ft IFA/éj) 

2015. március 06. 
(péntek) 

___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

2015. március 07. 
(szombat) 

___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Összesen: ___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Beküldési határidő: 2015. február 25. (szerda), 12.00 óráig e-mailben a csakvarine.kzs@gmail.com címre. 

 
(számlát igénylő bélyegzőjével ellátva) 

         

  
 

    

       

       

 
p.h. 

   
……………………………………….. 

 

     
aláírás 

 

 
 
 
 

mailto:csakvarine.kzs@gmail.com
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2014/2015. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II., III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS 

„B” és "A" KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Étkezés megrendelő (saját költségre) 
 

Iskola neve:   

Levelezési címe:   Megye:   

Számlát az alábbi 
névre és címre 
kérjük kiállítani: 

  

Fizetés módja             

Tel. szám:   e-mail cím: 

TESTNEVELŐ 
NEVE: 

  mobil:   

Testnevelő e-mail 
címe: 

  

       
2015. március 06. 
(péntek) 

   
vacsora 800,- Ft/fő _____ fő    

2015. március 07. 
(szombat) 

reggeli 600,- Ft / fő _____ fő 
   

      
vacsora 800,- Ft/fő _____ fő    

2015. március 08. 
(vasárnap) 

reggeli 600,- Ft / fő _____ fő 
   

      
Összesen: _______  Ft _____ fő 

   
 Étkezés: 

Kossuth Zsuzsa Leánykollégium 
9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. 
Az étkezés költsége és időpontjai: 
Reggeli: 600,- Ft/fő 06.30-08.30 óráig 
Vacsora: 800,- Ft/fő 18.00-20.00 óráig 

 

A megrendelés határideje: 2015. február 25. (szerda), 12:00 óráig 

e-mail: csakvarine.kzs@gmail.com 
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TÉRKÉP 

 
 

 


