
Úszás Diákolimpia Megyei Döntő „B” kategória 
I-II. Korcsoport és III-VI. korcsoport  

 

 

A verseny rendezője: A HBM Diáksport Szövetség megbízásából  

                                            a Hajdú-Bihar megyei Úszó Szövetség  

 

A verseny helye: Városi Sportuszoda (Debrecen, Hadházi - Zákány utca sarok) 

50 m-es, 10 pályás feszített víztükrű versenymedencéje. 

 

A verseny időpontja: I – II. korcsoport: 2016. február . 3-án (szerda) 08.30 óra 

Rajtok indulása: 08.50 óra  

 

III. - VI. korcsoport: február . 3-án (szerda) 11.00 óra 

Rajtok indulása: 11.00 órától folyamatosan! 

 

A rendezőség a korcsoportok kezdési idejének változtatását és azok 

elnapolásának jogát fenntartja! 

 

A verseny résztvevői: Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik 

egy magyar oktatási intézménybe a 2015/2016. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a 

verseny időpontjában az iskola tanulói. 

 

Felhívom a figyelmet az „Általános szabályok” 5. és 7., 8., és 10., valamint 

az úszás szabályok 3. és 4. pontjára, amely vonatkozik a városi döntőre is.  

 

A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik - 2013. augusztus 

01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-

úszás), vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban 

érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint: 

- a Magyar Úszó Szövetség 2015., 2016. évi korosztályos ranglistáin nem 

szerepelnek. 

A ranglisták megtekinthetők a következő honlapon: 

www.muszuszoranglista.hu. 
 

A megyei döntőn a körzeti versenyeken egyéni versenyszámból az első 3, 

váltószámokból az első helyezet, valamint a  

 

debreceni városi döntőn minden egyéni versenyszámból az első 6, 

váltószámokból az első 3 helyezett állhat rajtkőre a megyei diákolimpiai 

döntőn, versenyszámonként.  

 

A váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat.  

 

A vidéki versenyek jegyzőkönyveit 2016 január 24-ig, 

a nevezési határidő előtt el kell juttatni Kozma Péter versenyelnöknek a 

pekodeb@gmail.com e-mail címre!!! 

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. január 29. 12 óra 

 
 

mailto:pekodeb@gmail.com


Indulási korlátozások:  
Az I. kcs-ban egy versenyző maximum két számban indulhat. 

A II.-VI. korcsoportokban egy versenyző két egyéni és a 

váltószámban indulhat. 

 

A versenybíróság: Elnök: Kozma Péter nemzetközi versenybíró 

   Titkár: Kozma Tamás 

     Rozsondai Tibor 

 

Helyezések eldöntése: a futamokban elért időeredmények alapján. 

 

Díjazás: az egyéni és váltó első három helyezett éremdíjazásban részesül. 

    Eredményhirdetés a korcsoportversenyek után lesz. 

 

Nevezés: a www.mdsz.hu oldalon az iskola kódszámával lehet, 

  2016. január 29-én (péntek) 12.00 óráig. 

Esetleges betegség miatt versenyzőt visszaléptetni január 29.-én 

(péntek) 12.00 óráig lehet a pekodeb@gmail.com e-mail címen. 

 

Nyomatékosan felhívom a testnevelők figyelmét, hogy: 

sem a helyszínen, sem egyéb módon nem áll módunkban nevezést 

elfogadni vagy módosítani! Szíveskedjenek az MDSZ honlapon levő 

nevezési lehetőséget használni az adott határidőkig! 

 

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. 

 

Költségek: a verseny lebonyolításának költségeit a rendező szerv, az egyéb 

költségeket a résztvevők állják. 

 

Külön rendelkezések: a versenyzők felszerelési és értéktárgyaik megőrzéséről maguk 

gondoskodnak, azok elvesztéséért a rendezőség felelősséget 

nem vállal. Szülők, kísérők, testnevelők (edzők) csak a lelátón 

tartózkodhatnak, a verseny-medence - térbe nem léphetnek be. 

 

Egyéb: a verseny folyamán az egy rajt szabályt alkalmazzuk! A 

verseny kezdete előtt 20 perc bemelegítés áll a versenyzők 

rendelkezésére. 

  A külön nem szabályozott kérdésekben a FINA és a Magyar 

Úszó Szövetség érvényben lévő szabályai a mérvadóak. 
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A versenyszámok: 
 

I. korcsoport    II. korcsoport  
50m fiú gyorsúszás   50m fiú gyorsúszás 

50m leány gyorsúszás  50m leány gyorsúszás 

50m fiú hátúszás   50m fiú hátúszás 

50m leány hátúszás   50m leány hátúszás 

50m fiú mellúszás   50m fiú mellúszás 

50m leány mellúszás  50m leány mellúszás 

4x50m fiú gyorsváltó 

     4x50m leány gyorsváltó 

 

III. korcsoport B. kat    IV. korcsoport B. kat. 
100m fiú gyorsúszás  100m fiú gyorsúszás 

100m leány gyorsúszás  100m leány gyorsúszás 

100m fiú hátúszás   100m fiú mellúszás 

100m leány hátúszás  100m leány mellúszás 

50m fiú mellúszás   100m fiú hátúszás 

50m leány mellúszás  100m leány hátúszás 

4x50m fiú gyorsváltó  4x50m fiú gyorsváltó 

4x50m leány gyorsváltó  4x50m leány gyorsváltó 

 

V-VI. korcsoport B. kat 
100m fiú gyorsúszás 

100m leány gyorsúszás 

100m fiú mellúszás 

100m leány mellúszás 

100m fiú hátúszás 

100m leány hátúszás 

4x50m fiú gyorsváltó 

4x50 m leány gyorsváltó 

 

 

Korcsoportok a 2015/2016. tanévben: 

 

I. kcs.   2007-ben vagy később születettek 

II. kcs.   2005-2006-ban születettek 

III. kcs.  2003-2004-ben születettek 

IV. kcs.   2001-2002-ben születettek 

V. kcs.   1999-2000-ben születettek 

VI. kcs.  1996-1997-1998-ban születettek  

 

Az 1996-es születésű, VI. kcs.-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben 

indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is a köznevelési intézmény tanulója volt, és a 

2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény 

vezetőjének igazolnia kell. 

 

Debrecen, 2016-01-12.  

 

 Rozsondai Tibor 

 HBM Diáksport Szövetség 

 titkár 


