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2015/2015. TANÉVI

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA®
III., IV., V., VI. KORCSOPORTOS "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 10
többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából
a Magyar Úszó Szövetség.
3. Az országos döntő helyszíne: Budapest Tüske uszoda 1117, Budapest Magyar tudósok körútja 7.
4. Az országos döntő időpontja:
 III. korcsoport: 2016. június 29.
 IV. korcsoport: 2016. június 30.
 V. korcsoport: 2016. július 01.
 VI. korcsoport: 2016. július 02.
5. Szervezőbizottság: Magyar Diáksport Szövetség
Elnök: Sárdi Istvánné
Tagjai: 6. Versenybíróság:
Elnök: Szentirmay Andrea
Elnök-h.: Titkár: Bozóki Judit
7. Igazoló-bizottság:
Vezető: Párkáy Gabriella
8. Az országos döntő résztvevői:
 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.
 Korcsoportok:
- A III. korcsoportba tartozó, 2003-2004-ben született tanulók.
- A IV. korcsoportba tartozó, 2001-2002-ben született tanulók.
- Az V-VI. korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született tanulók.
 Felversenyzés:
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a
2001-ben született középiskolás tanulók, akik, az V. korcsoport versenyein indulhatnak, de
akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt.


Korlátozás:
- III. korcsoport: Egy versenyző két egyéni számban indulhat.
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- IV. korcsoport: Egy versenyző két egyéni számban indulhat.
- V., VI. korcsoport: Egy versenyző két egyéni számban indulhat.
- A váltószámokban korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy iskola egy csapatot
indíthat.
- Korcsoportonként és nemenként egy versenyző egy kategóriában indulhat.

Az országos döntő résztvevői:

III., IV., V., VI. korcsoport „A” kategóriában:
A 2015. évi MÚSZ úszóranglista 2015.december 31.-i állapotnak megfelelő, adott
versenyszámában meglévő ideje alapján megyénként 1-1, Budapest 1-3 egyéni versenyzője.

9. Versenyszámok:
Valamennyi korcsoportban és mindkét nemben:
1.
100 m fiú gyorsúszás
2.
100 m lány gyorsúszás
3.
100 m fiú mellúszás
4.
100 m lány mellúszás
5.
100 m fiú hátúszás
6.
100 m lány hátúszás
7.
100 m fiú pillangóúszás
8.
100 m lány pillangóúszás
9.
200 m fiú vegyesúszás
10.
200 m lány vegyesúszás
10. Meghívás:
 Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
 A III., IV., V., VI. korcsoport „A” kategóriában:
- A Magyar Úszó Szövetség ranglistája alapján. 2015. december 31-i állás szerint
- A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség!
11. 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).
 Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az
esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016.
tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának
igazolnia kell.
 Iskola vagy iskolák átszervezése, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a
versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel
bizonyítja az intézmények átszervezését, 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.
 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
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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 Versenybíróság jogosult és köteles dönteni a
versenyző/csapat részvételéről. A Versenybíróság 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:
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,
gondoskodjanak.

értékek

őrzéséről

a

versenyzők

maguk

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.
 A korcsoportok versenyén az egyéni 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 éremdíjazásban részesülnek.
 Az I-VI. helyezett egyéni versenyzők oklevelet vehetnek át.
 Az országos döntőn az I. helyezett versenyzők elnyerik a „Magyarország Úszó Diákolimpia®
bajnoka” címet.
14. Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint.
 Nevezés az országos versenyre:
 A 2015. évi (december 31.- i állapotnak megfelelő) MÚSZ úszóranglista adott
versenyszámában meglévő ideje alapján megyénként 1-1, Budapest 1-3 egyéni versenyzője
vehet részt az országos döntőben. A résztvevőkről az MDSZ Úszás Albizottság értesíti az
iskolákat és egyezteti a részvételi szándékot!
 Amennyiben adott tanuló nem tud/kíván részt venni az országos döntőben a ranglista az
adott területről következő versenyzője kerül besorolásra, mint résztvevő tanuló. Ebben az
esetben az iskola ugyancsak értesítést kap!
4



A Magyar Diáksport Szövetség Úszás Albizottsága elkészíti a rajtlistát, melyet közzétesz a
Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség honlapján. A rajtlistában szereplő
tanulókat a mellékelt nevezési lapon kell nevezni. A kitöltött nevezési lapot a megfelelő
aláírásokkal ellátva, szkennelve a nevezes@mdsz.hu címre kell beküldeni.
 Nevezési határidő: 2016. június 15.
 „A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

15. Költségek:
 Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint.
 Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a Magyar Úszó 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.
16. Sportági és egyéb rendelkezések:
 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 egyéni versenyző az
MDSZ Országos Központhozhoz bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon,
hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
 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:

AZ EREDMÉNYEK ONLINE KÖVETHETŐK
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2015/2016. TANÉVI

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA®
III., IV., V. VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ
TERVEZETT IDŐ- ÉS LEBONYOLÍTÁSI RENDJE

2016. június 29- július 2.
Jelentkezés
Bemelegítés
Kezdési idő
Időtartam

III. kcs.
12:00 órától
12:30 órától
13:30 órától
kb. 2 óra

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IV. kcs.
12:00 órától
12:30 órától
13:30 órától
kb. 2 óra
Ssz.

100 m fiú
gyorsúszás
100 m leány
gyorsúszás
100 m fiú
mellúszás
100 m leány
mellúszás
100 m fiú
hátúszás
100 m leány
hátúszás
100 m fiú
pillangóúszás
100 m leány
pillangóúszás
200 m fiú
vegyesúszás
200m leány
vegyesúszás
Az egyéni
versenyszámok
eredményhirdetése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V. kcs.
12:00 órától
12:30 órától
13:30 órától
kb. 2 óra
Ssz.

100 m fiú
gyorsúszás
100 m leány
gyorsúszás
100 m fiú
mellúszás
100 m leány
mellúszás
100 m fiú
hátúszás
100 m leány
hátúszás
100 m fiú
pillangóúszás
100 m leány
pillangóúszás
200 m fiú
vegyesúszás
200m leány
vegyesúszás
Az egyéni
versenyszámok
eredményhirdetése
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VI. kcs.
12:00 órától
12:30 órától
13:30 órától
kb. 2 óra
Ssz.

100 m fiú
gyorsúszás
100 m leány
gyorsúszás
100 m fiú
mellúszás
100 m leány
mellúszás
100 m fiú
hátúszás
100 m leány
hátúszás
100 m fiú
pillangóúszás
100 m leány
pillangóúszás
200 m fiú
vegyesúszás
200m leány
vegyesúszás
Az egyéni
versenyszámok
eredményhirdetése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100 m fiú
gyorsúszás
100 m leány
gyorsúszás
100 m fiú
mellúszás
100 m leány
mellúszás
100 m fiú
hátúszás
100 m leány
hátúszás
100 m fiú
pillangóúszás
100 m leány
pillangóúszás
200 m fiú
vegyesúszás
200m leány
vegyesúszás
Az egyéni
versenyszámok
eredményhirdetése

