
 
ÚSZÁS I.-VI. KORCSOPORT VÁROSI DIÁKOLIMPIA 

„A” és „B” KATEGÓRIA 

 
A verseny rendezője: Tekergők SE, Hajdúböszörményi Gyerekek Sportjáért Egyesület  

A verseny helye: Városi Fedett Uszoda  

A verseny időpontja: 2021. december 10. péntek  
14:00-tól melegítés vízben  

15:00 V. – VI. korcsoport és a III. – IV. korcsoport  

17:00 I. – II korcsoport  

 

A verseny résztvevői: A III., IV., V. és VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. szeptember 

01. és 2021. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. Az I. kcs-ban egy versenyző 

maximum két számban indulhat. A II.-VI. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltószámban indultat. 

Váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat. A diákolimpia megyei döntőjén a városi elődöntőn első három helyezést elért 

versenyző állhat rajtkőre versenyszámonként, váltószámonként az első helyezett. A városi döntőn az „Általános szabályok”, 

valamint az úszás szabályok pontjai vonatkoznak.  

 

A helyezések eldöntése: A futamokban elért időeredmények alapján.  

Díjazás: Az első három helyezett éremdíjazásban részesül.  

Eredményhirdetés csúsztatva lesz a versenyszámok után.  

Nevezés: a testnevelőknek kell a MDSZ nevezési rendszerben www.mdsz.hu oldalon  

 

NEVEZNI A HELYSZÍNEN NEM LEHET! 

 

Külön rendelkezések:  
- A felszerelésért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

- Az öltözők szűkössége miatt kérjük mindenki türelmét az átöltözéseknél./ Célszerű már otthon felvenni a fürdőruhát. /  

- AZ USZODATÉRBE A VERSENYZŐK, A KÍSÉRŐK ÉS A SZÜLŐK  

CSAK PAPUCSBAN LÉPHETNEK BE!  
- Úszósapka használata kötelező!  

- AZ USZODATÉRBEN ÉTKEZNI ÉS ITALT FOGYASZTANI TILOS!  

 

Középiskolák: A 2007-ben született tanulók indulhatnak az V.-VI. korcsoport versenyein, de akkor a saját IV. korcsoportjukban 

nem indulhatnak!  

 

VERSENYSZÁMOK ÉS AZOK SORRENDJE 

 

15:00   III. korcsoport 2009 - 2010  

IV. korcsoport 2007 - 2008 

V – VI. korcsoport 2002- 2006 /Diákolimpiai versenykiírások/  

 

1. 100 m fiú gyorsúszás  

2. 100 m leány gyorsúszás  

3. 100 m fiú mellúszás  

4. 100 m leány mellúszás  

5. 100 m fiú hátúszás  

6. 100 m leány hátúszás  

7. 50 m fiú mellúszás /csak III. korcs./  

8. 50 m leány mellúszás /csak III. korcs./  

9. 4 x 50 m fiú gyorsváltó  

10. 4 x 50 m leány gyorsváltó  

 

17:00   I. korcsoport 2013 és később született, II. korcsoport 2011-2012  

 

11. 50 m fiú gyorsúszás  

12. 50 m leány gyorsúszás  

13. 50 m fiú hátúszás  

14. 50 m leány hátúszás  

15. 50 m fiú mellúszás  

16. 50 m leány mellúszás  

17. 4 x 50 m fiú gyorsváltó /csak II. korcs./  

18. 4 x 50 m leány gyorsváltó /csak II. korcs. / 

http://www.mdsz.hu/

