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Úszás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar úszó Szövetséggel (MúSZ) együtt-
működve hirdeti meg.

1.  A verseny célja: 
•	Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
•	A sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben 

való kialakítása, megvalósítása.  
•	Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportággal megismerkedő fiata-

lok részére.
•	Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
•	A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének ki-

alakítása.
•	A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.  Az országos döntő rendezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport Szövetség közreműködésével valósul meg.

3.  A versenyek időpontjai, helyszínei: 
•	 A megyei/budapesti döntőig a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.

A megyei/budapesti döntőket  2017. február 19-ig kell megrendezni.
•	 Országos döntő: 2017. március 18. (szombat), Debrecen.

4.  A versenyek résztvevői: 
Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint. 
Korcsoport:
•	 Egyéni versenyben nemenként 

– az I. korcsoportba tartozó, 2008-ben vagy később született tanulók
– a II. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók

•	 Csapatversenyben nemenként a II. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben 
született tanulók.

•	 Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges.
Korlátozás:

•	 Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: 
A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.

•	 Országos döntő: 
I. korcsoport:
egy versenyző maximum két számban indulhat.
II. korcsoport:
egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat.
A váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat.

Résztvevők:
•	 Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
•	 Országos döntő: 

I. korcsoport:
– A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői.
– Kizárólag azok az egyéni versenyzők, akik eredményüket a megyei/buda-

pesti 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.
 
5.  Meghívás: 

Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
•	Megyei/budapesti versenyek: a rendező diáksport szervezetek kiírása sze-

rint.
•	Országos döntő: 

I. korcsoport:
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - 
melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / buda-
pesti 4. helyezett egyéni versenyzők kerülnek meghívásra.
II. korcsoport:
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - 
melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / buda-
pesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség!

I., II. KORCSOPORt I., II. KORCSOPORt
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6.  Versenyszámok: 

I. korcsoport II. korcsoport 

50 m-es fiú gyorsúszás 50 m-es fiú gyorsúszás

50 m-es leány gyorsúszás 50 m-es leány gyorsúszás

50 m-es fiú mellúszás 50 m-es fiú mellúszás

50 m-es leány mellúszás 50 m-es leány mellúszás

50 m-es fiú hátúszás 50 m-es fiú hátúszás

50 m-es leány hátúszás 50 m-es leány hátúszás

4x50 m-es fiú gyorsváltó

4x50 m-es leány gyorsváltó

7.  A versenyek lebonyolítása: 
•	A megyei/budapesti döntőig bezárólag a rendező diáksport szervezetek 

kiírása szerint. A megyei/budapesti döntőket 2017. február 19-ig kell lebo-
nyolítani.

•	Országos döntő: 
A lebonyolítás rendjét, és az időrendet az országos döntő programfüzete 
tartalmazza.

8.  Igazolás: 
Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.

9.  Díjazás: 
Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
A megyei/budapesti döntőig bezárólag a rendező diáksport szervezetek ki-
írása szerint.

10.  Nevezés: 
Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint.
•	 Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a rendező diáksport 

szervezetek határozzák meg. A megyei/budapesti döntőket 2016. február 21-
ig kell lebonyolítani.

•	 Nevezés az országos versenyre: 
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján az egyéni versenyzőket 
és váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

11.  Költségek: 
Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

 
12.  Sportági rendelkezések: 

•	A megyei/budapesti döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet 
„szétúszással” el kell dönteni!

•	Az országos döntőn a két rajtszabály kerül alkalmazásra.
•	A versenyek programfüzeteit, az indulók listáját a megyei/budapesti diák-

sport szervek juttatják el az érintett iskolákhoz. 
•	Az országos döntő programfüzete és az indulók listája az MDSZ honlapján 

megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
•	Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Ma-

gyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai” és a hatályos Magyar úszó  
Szövetség szabályai érvényesek.

I., II. KORCSOPORt I., II. KORCSOPORt
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Úszás
„B” KATEGÓRIA

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) 
együttműködve hirdeti meg.

1.  A verseny célja: 
•	Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók 

körében.
•	A sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben 

való kialakítása, megvalósítása.  
•	Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jár-

tasságot és készséget szerzett fiatalok részére.
•	Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
•	A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
•	A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.  Az országos döntő rendezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség  szervezésében a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport Szövetség közreműködésével kerül megrendezésre. 
Az V. korcsoportos országos döntő a „Jubileumi Összevont Diákolimpia®” ese-
ménysorozat keretében kerül megrendezésre.

3.  A versenyek időpontjai, helyszínei: 
•	 A megyei/budapesti döntőig a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.

A megyei/budapesti döntőket 2017. február 19-ig kell megrendezni.
•	 Országos döntő:

III. és IV. korcsoport „B” kategória: 2017. március 19. (vasárnap), Debrecen.
V. korcsoport „B” kategória: 2017. június 21-25. (szerda-vasárnap), Debre-
cen
VI. korcsoport „B” kategória: 2017. március 18. (szombat), Debrecen.

4.  A versenyek résztvevői: 
Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint. 
Korcsoport:
•	 Egyéni versenyben nemenként 

– a III. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók

– a IV. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók
– az V. korcsoportba tartozó 2000-2001-ben született tanulók
– a VI. korcsoportba tartozó 1997-1998-1999-ben született tanulók.

•	 Csapatversenyben nemenként 
– a III. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók
– a IV. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók
– az V. korcsoportba tartozó, 2000-2001-ben született tanulók
– a VI. korcsoportba tartozó, 1997-1998-1999-ben született tanulók.

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le- 
hetséges, kivéve a 2002-ben született középiskolás tanulók, akik az V. korcso-
port versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem 
vehetnek részt.
Korlátozás:
•	 A III., IV., V. és VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, 

akik 2014. szeptember 01. és 2016. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes 
versenyengedéllyel nem rendelkeztek.

•	 Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: 
A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.

•	 Országos döntő: 
– Korcsoportonként, nemenként egy versenyző két egyéni és a váltószámban 

indulhat.
– A váltószámokban korcsoportonként,  nemenként egy iskola egy csapatot 

indíthat.
Résztvevők:
•	 Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
•	 Országos döntő: 

– A megyei döntők 1. helyezett, Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői.
– A megyei döntők 1. helyezett, Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai. 

5.  Meghívás: 
Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
•	 Megyei/budapesti versenyek: a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.
•	 Országos döntő: 

„B” kategóriában:
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - amely-
ről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / budapesti  
4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség!

„B” KATEGÓRIA „B” KATEGÓRIAIII., IV., V., VI. KORCSOPORT III., IV., V., VI. KORCSOPORT
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6.  Versenyszámok: 

III. korcsoport „B” IV. korcsoport „B”

100 m-es fiú gyorsúszás 100 m-es fiú gyorsúszás

100 m-es leány gyorsúszás 100 m-es leány gyorsúszás

50 m-es fiú mellúszás 100 m-es fiú mellúszás

50 m-es leány mellúszás 100 m-es leány mellúszás

100 m-es fiú hátúszás 100 m-es fiú hátúszás

100 m-es leány hátúszás 100 m-es leány hátúszás

4x50 m-es fiú gyorsváltó 4x50 m-es fiú gyorsváltó

4x50 m-es leány gyorsváltó 4x50 m-es leány gyorsváltó

V. korcsoport „B” VI. korcsoport „B”

100 m-es fiú gyorsúszás 100 m-es fiú gyorsúszás

100 m-es leány gyorsúszás 100 m-es leány gyorsúszás

100 m-es fiú mellúszás 100 m-es fiú mellúszás

100 m-es leány mellúszás 100 m-es leány mellúszás

100 m-es fiú hátúszás 100 m-es fiú hátúszás

100 m-es leány hátúszás 100 m-es leány hátúszás

4x50 m-es fiú gyorsváltó 4x50 m-es fiú gyorsváltó

4x50 m-es leány gyorsváltó 4x50 m-es leány gyorsváltó

7.  A versenyek lebonyolítása: 
•	 A megyei/budapesti döntőig bezárólag a rendező diáksport szervezetek 

kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2017. február 19-ig kell 
lebonyolítani.

•	 Országos döntő: 
A lebonyolítás rendjét, az időrendet az országos döntők programfüzetei 
tartalmazzák.

8.  Igazolás: 
Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.

9.  Díjazás: 
Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.

10.  Nevezés: 
Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint.

„B” kAtegórIA „B” kAtegórIAIII., IV., V., VI. kOrCSOPOrt III., IV., V., VI. kOrCSOPOrt

•	 Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a rendező diáksport szerve-
zetek határozzák meg. 

•	 Nevezés az országos versenyre: 
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján az egyéni versenyzőket 
és váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

11.  költségek: 
Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

12.  Sportági rendelkezések: 
•	A megyei/budapesti döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet 

„szétúszással” el kell dönteni!
•	Az országos döntőn a két rajtszabály kerül alkalmazásra.
•	A versenyek programfüzeteit, az indulók listáját a megyei/budapesti diák-

sport szervezetek juttatják el az érintett iskolákhoz.
•	Az országos döntő programfüzete és az indulók listája az MDSZ honlapján 

megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
•	Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar 

Diáksport Szövetség „Általános szabályai” és a hatályos Magyar Úszó Szö-
vetség szabályai érvényesek.




