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                                   Hajdú-Bihar megyei úszó diákolimpia döntő 

2014-2015 tanév 
 

A verseny rendezője:                A Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:  

a Hajdú-Bihar Megyei Úszó Szövetség.  
 

A verseny helye:  Debreceni Sportuszoda  

Debrecen, Zákány utca 4. 

A verseny időpontja:  2015.  február  6. /péntek/ B kategória 

    I-II. korcsoport 8:30 (melegítés 8.00 óra) 

           III. –VI. korcsoport 10:30-tól folyamatosan 

           A kategória 

           III.-VI. korcsoport 14:00 

 

A versenybíróság elnöke: Kozma Péter nemzetközi versenybíró 
 

A verseny résztvevői: felhívom a figyelmet az „általános szabályok” 4. és 5. pontjára, valamint az úszás 115, 

ill. 117. oldalra. 

A megyei döntőn, csak a városi elődöntőn: Debrecenből az első hat, a többi 

megyei városokból versenyszámonként az első három helyezést elért úszóversenyző 

állhat rajtkőre. Ez alól kivétel a fedett uszodával nem rendelkező települések 

versenyzői, akik indulását (max. 3 fő versenyszámonként) 2015. január 30-ig 

elektronikusan nevezték az mdsz.hu honlapon. Úgyszintén kérem a városi elődöntők 

jegyzőkönyveit a fenti időpontig elküldeni a következő e-mail 

címre:pekodeb@gmail.com 

Indulási korlátozások:     Az I. korcsoportban egy versenyző maximum két számban indulhat.                                                              

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

A verseny résztvevői:  A III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik: 

– 2012. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, mű-úszás, hosszútáv-úszás), 

továbbá a vízilabda, az uszonyos- és búvárúszás, az öttusa és a triatlon sportágakban érvényes 

versenyengedéllyel nem rendelkeznek, vagy– a Magyar Úszó Szövetség 2014., 2015. évi korosztályos 

ranglistáin nem szerepelnek. 

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. 
A váltószámokban egy iskola 1-1 csapatot indíthat az "A" és a "B" kategóriában.                                                           

A megyei I., II., ill. III. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ OK-t írásban kell tájékoztatni - az érintett 

megyei II. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.                                                                           

A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség 

Nevezés: helyszínen nem lehet. Ez alól kivétel, ha valaki megbetegszik és így a városi negyedik 

illetve hetedik helyezést elért versenyzőt illeti az indulás joga. Felhívom a figyelmet 

az „általános szabályok” 9. pontjára! 

2015. január 30-ig elektronikusan neveztek az mdsz.hu honlapon és a városi 

elődöntők jegyzőkönyveit a fenti időpontig elküldik a következő e-mail címre: 

pekodeb@gmail.com 
 

Igazolás: az „általános szabályok” 6. pontja szerint. Diákigazolvány, iskolaorvosi igazolás! 

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

Ajánlott a TAJ kártya megléte is. 

Költségek:   a verseny költségeit a rendező szerv, az egyéb költségeket a résztvevők állják. 

 

Helyezések eldöntése:              a futamokban elért időeredmények alapján. 
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Díjazás:   az egyéni és a váltó számok első három helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

 

Külön rendelkezések: a versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk gondoskodnak, azok 

elvesztéséért a rendezőség felelősséget nem vállal. Az uszodába a versenyzők és 

kísérőik papucsban léphetnek be. 

 

 

Egyebek:                        - a verseny folyamán az két rajt szabályt alkalmazzuk! 

- holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni. 

 - a verseny kezdete előtt 20 perc bemelegítés áll rendelkezésre a versenyzőknek. 

 - a megyei első helyezettek az országos diákolimpiai döntők résztvevői lesznek. 

 - a külön nem szabályozott kérdésekben a Magyar Úszó Szövetség érvényben lévő 

szabályai a mérvadóak. 
 

A versenyszámok és azok sorrendje: 
 

I.  korcsoport: 2006 vagy később szül.  II. korcsoport: 2004 - 2005 

 

1. 50 m. fiú gyorsúszás    2. 50 m. fiú gyorsúszás 

3. 50 m. leány gyorsúszás    4. 50 m. leány gyorsúszás 

5. 50 m. fiú hátúszás    6. 50 m. fiú hátúszás 

7. 50 m. leány hátúszás    8. 50 m. leány hátúszás 

9. 50 m. fiú mellúszás    10. 50 m. fiú mellúszás 

11. 50 m. leány mellúszás    12. 50 m. leány mellúszás 

13 4x50 m. fiú gyorsváltó 

14 4x50 m. leány gyorsváltó 

 

III. korcsoport: 2002-2003  „B” kategória     
 

1.  100 m. fiú gyorsúszás     

4. 100 m. leány gyorsúszás    

7. 100 m. fiú hátúszás    

10. 100 m. leány hátúszás    

13. 50   m. fiú mellúszás    

16. 50   m. leány mellúszás        

19. 4x50 m. fiú gyorsváltó 

22. 4x50 m. leány gyorsváltó   
 

IV.  korcsoport: 2000-2001 „B” kategória        
 

2. 100 m. fiú gyorsúszás    

5. 100 m. leány gyorsúszás    

8. 100 m. fiú mellúszás    

11. 100 m. leány mellúszás    

14. 100 m. fiú hátúszás    

17. 100 m. leány hátúszás         

20. 4x50 m. fiú gyorsváltó    

23. 4x50 m. leány gyorsváltó   
 

V.-VI. korcsoport:1995-1996-1997-1998-1999 „B” kategória     
 

3. 100 m. fiú gyorsúszás    

6. 100 m. leány gyorsúszás    

9. 100 m. fiú mellúszás    

12. 100 m. leány mellúszás    

15. 100 m. fiú hátúszás    

18. 100 m. leány hátúszás          

21. 4x50 m. fiú gyorsváltó    

24. 4x50 m. leány gyorsváltó   
 



 - 3 - 

Az 1995-ös születésű, VI. kcs-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző 

tanévben is az intézmény tanulója volt, és a 2014/2015. tanévben is az oktatási intézmény tanulója. 

 

III. korcsoport: 2002-2003 „A” kategória 

 

1.  100 m. fiú gyorsúszás  

4.  100 m. leány gyorsúszás 

7.  100 m. fiú hátúszás 

10.  100 m. leány hátúszás 

13.  100 m. fiú mellúszás 

16.  100 m. leány mellúszás 

19.  100 m. fiú pillangóúszás 

22.  100 m. leány pillangóúszás 

25.  4x50 m. fiú gyorsváltó 

28 4x50 m. leány gyorsváltó 

 

IV.  korcsoport: 2000-2001„A” kategória 

 

2.  100 m. fiú gyorsúszás 

5.  100 m. leány gyorsúszás 

8.  100 m. fiú mellúszás 

11.  100 m. leány mellúszás 

14.  100 m. fiú hátúszás 

17.  100 m. leány hátúszás 

20.  100 m. fiú pillangóúszás 

23.  100 m. leány pillangóúszás 

26.  4x50 m. fiú gyorsváltó 

29. 4x50 m. leány gyorsváltó 

 

V.-VI. korcsoport: 1995-1999 „A” kategória 

 

3.  100 m. fiú gyorsúszás 

6.  100 m. leány gyorsúszás 

9.  100 m. fiú mellúszás 

12.  100 m. leány mellúszás 

15.  100 m. fiú hátúszás 

18.  100 m. leány hátúszás 

21.  100 m. fiú pillangóúszás 

24.  100 m. leány pillangóúszás 

27.  4x50 m. fiú gyorsváltó 

30. 4x50 m. leány gyorsváltó 

 

 

Minden versenyzőnek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 
 

 

Debrecen, 2015.  január 5.                                                               Rozsondai Tibor 

  HBM. Diáksport Szövetség titkár 

 


