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ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ 

I-II. kcs. és B. kategória III., IV. és V-VI. kcs. 

VERSENYKIÍRÁSA  

2018-2019. tanév 
 
 

A verseny rendezője: A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület megbízásából: 
                                                a Hajdú-Bihar megyei Úszó Szövetség  
 
A versenybíróság: Elnök: Kozma Péter nemzetközi versenybíró 
   Titkár: Rozsondai Tibor HBM DSSZSE főtitkár 
 
A verseny helye: Debreceni Sportuszoda (Debrecen, Hadházi - Zákány utca sarok) 50 m-es, 10 

pályás feszített víztükrű versenymedencéje. 
 
A verseny időpontja: I – II. korcsoport: 2019. január 28-án (hétfő) 09.00 óra 

Rajtok indulása: 09.20 óra  
III. - VI. korcsoport B kategória: 2019. január 28-án (hétfő) 11.00 óra 
Rajtok indulása: 11.20 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 2018/2019. 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.  
 
Egy versenyző egy kategóriában indulhat. 
 
A III., IV., V-VI. kcs „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2016. 
szeptember 01 és 2018. augusztus 31. között az úszás sportágban érvényes 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek. 
 
Felversenyzés: minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem 
lehetséges, kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V. - VI. korcsoport 
versenyein indulhatnak, de akkor saját, IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt. 
 

A megyei döntőn az alapszintű - körzeti versenyek 1.-3. helyezettjei valamint az 1. 

helyezett váltók indulhatnak, ahol nem volt alapszintű verseny, egy iskolából 3 

diák állhat rajtkőre versenyszámonként és 1 váltó. A váltószámokban egy iskola 

egy csapatot indíthat. Debrecen városi döntőről egyénikben az első 6 helyezett, 

váltókban az első 3 helyezett indulhat. 

Az alapszintű –körzeti- versenyek eredményeit 2019. január 21 –hétfő-délig 

minden DSB vezető köteles a pekodeb@gmail.com  e-mail címre továbbítani! 
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Indulási korlátozások:      Az I. korcsoportban egy versenyző maximum két számban indulhat. 

 A II. korcsoportban egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
 
Helyezések eldöntése: a futamokban elért időeredmények alapján. 
 
Díjazás: az egyéni első három helyezett és a váltók éremdíjazásban részesülnek. 
    Eredményhirdetés a korcsoportversenyek után lesz. 
 
Nevezés: a www.mdsz.hu oldalon az iskola kódszámával lehet  
 2019. január 22. (kedd) 12.00 óráig. 

Esetleges betegség miatt versenyzőt visszaléptetni január 24. (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: A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen 

a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján 
kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény eseten tagintézmény-vezető) által aláirt es pecséttel ellátott 
egyéni vagy csapat nevezési lappal.  E mellett a mellékelt nevezési és adatkezelési 
nyilatkozatot (iskolaorvosi igazolás helyett) minden tanulónak kitöltve hoznia 
kell a versenyre. A sportági versenykiírások a jelen pontban meghatározottakon felül további igazolásokat es 
dokumentumokat határozhatnak meg a Diákolimpia versenyen való részvétel feltételeként. (Együttesen a jelen 
versenykiírás alkalmazásában: igazolás vagy igazolási dokumentumok). 

 
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 mellúszás   50m fiú mellúszás 

50m leány mellúszás  50m leány mellúszás 

50m fiú hátúszás   50m fiú hátúszás 

50m leány hátúszás   50m leány hátúszás 

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 mellúszás   100m fiú mellúszás 

100m leány mellúszás  100m leány mellúszás 

100m fiú hátúszás   100m fiú hátúszás 

100m leány hátúszás  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 2018/2019. tanévben: 
 

I. kcs.   2010-ben vagy később születettek 
II. kcs.   2008-2009-ban születettek 
III. kcs.  2006-2007-ban születettek 
IV. kcs.  2004-2005-ben születettek 
V. - VI. kcs.  1999-2003-ben születettek 
 

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 
 
Debrecen, 2019. január 10. 
 
 Rozsondai Tibor 

 HBM Diáksport és Szabadidő Egyesület  

 főtitkár 
 
Információ: R Tibor  +36 20 9 388 066 
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EZT A KITÖLTÖTT és SZÜLŐK ÁLTAL ALÁÍRT NYOMTATVÁNYT  NEM KELL A VERSENYRE HOZNI!!! 
A testnevelő kollégák intézményükben őrzik.  Javasolt a TAJ kártya másolata! 
 
2. számú melléklet 

Nevezési- és adatkezelési nyilatkozat 
 

Alulírott1 

 

Kiskorú adatai: 

Név  

Lakcím  

Születési hely és ideje:  

Anyja neve:  

Diákigazolvány száma:  

A kiskorú nevében eljáró/nyilatkozat megtételéhez hozzájáruló2 törvényes képviselő3 

adatai: 

Név:  

Lakcím:  

 

 

Nyilatkozom, hogy a Diákolimpia® országos tanulmányi- és tehetséggondozó versenyrendszer keretében 

2018/2019. tanévre meghirdetett diáksportversenyen versenyzőként részt kívánok venni.  

 

A nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy saját felelősségemre veszek részt a sportversenyen.  

 

Kijelentem, hogy a Versenyszabályzatban szereplő, résztvevőkre (versenyzőkre) vonatkozó szabályokkal 

tisztában vagyok, azoknak megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyilatkozatom a 

valóságnak nem felel meg, az a Versenyszabályzatban foglalt szankciók alkalmazását (pl. kizárást) 

vonhatja maga után. Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

nevezéshez szükséges személyes adatokat a köznevelési intézmény képviseletében nevezést végző 

személy a Diákolimpia® monitoring és nevezési rendszerében, a Versenyszabályzatnak megfelelően 

rögzítse. 

 

Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® online monitoring- és nevezési rendszer 

felületén keresztül végzett, továbbá a Diákolimpia® versenyein való részvétellel összefüggően végzett 

adatkezeléshez kapcsolódó Adatkezelési Szabályzatát (továbbiakban Adatkezelési Szabályzat), amely az 

MDSZ honlapján érhető el (www.mdsz.hu./diákolimpia vagy www.diakolimpia.hu), és amely az 

adatkezeléssel összefüggő teljes körű tájékoztatást tartalmazza, ismerem és elfogadom, erre való 

tekintettel az érintett személyes adatoknak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, 

nyilvántartásához, közléséhez, felhasználásához, továbbításához, illetve harmadik személy általi 

feldolgozásához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. 

 

Kelt: ……………………………………………., 

     ……………………………….  

                             aláírás  

A nyilatkozó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, 

annak megtételéhez hozzájárulok.  

 

Kelt: …………………………………………….,  

….……………..……………… 

              aláírás 
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1 Kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűvel kitölteni!  

2 A megfelelő rész aláhúzandó!  

3 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:11-12.§ szakászra figyelemmel, a korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes 

képviselőjének hozzájárulása szükséges. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és 

nem cselekvőképtelen. Ennek értelmében jelen nyilatkozat érvényességéhez a 14. életévüket betöltött, 18 éves kor 

alatti tanulók esetében a törvényes képviselő (szülő) aláírása is szükséges. 14 éves kor alatt a nyilatkozatot csak a 

törvényes képviselő (szülő) írhatja alá. 
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