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1./ A verseny célja: a sportág népszerősítése, a MEGYE DIÁKOLIMPIA 
BAJNOKA” cím valamint az országos döntın való részvétel eldöntése. 

2./ A verseny rendezıje: Veszprém Megyei Diáksport Egyesület 

     Pápai Diáksport Bizottság 

3./ A verseny helye és ideje: 2014. január 25. szombat 9,00 órától 

    Pápa, Várkertfürdı, Pápa, Várkert u. 5. 

4./ A verseny résztvevıi:  

A városi bajnokságokon egyéni számokban I-II. helyezést elért tanulók 
korcsoportonként, nemenként, valamint a városi bajnokságok I. helyezett váltói. 

„B” kategóriában azok a versenyzık indulhatnak, akik 2011. augusztus 01. óta az 
úszás valamennyi szakága (úszás, mőugrás, mőúszás, hosszútáv-úszás), továbbá 
vízilabda, az uszonyos-és búvárúszás, az öttusa és a triatlon sportágakban érvényes 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, vagy a Magyar Úszó Szövetség 2013-2014. 
évi korosztályos ranglistáin nem szerepelnek. 

Az egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. 
„Felversenyzés” nem lehetséges! A váltókban sem! 

Korcsoportonként a megyei döntın egy versenyzı két egyéni és a váltószámban 
indulhat. A váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat. 

   I. kcs: 2005-ben vagy késıbb születettek  

 II. kcs: 2003-2004-ben születettek 

III. kcs: 2001-2002-ben születettek  

IV. kcs: 1999-2000-ben születettek 

V-VI. kcs. 1994-1995-1996-1997-1998-ban születettek 

 

5./ Nevezés: Iskola jelszavával és kódjával a www.mdsz.hu oldalon!  
A helyszínen nevezést nem fogadunk el! 
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Kérjük, hogy a melléklet excel fileban a puse@puse.hu címre is küldjék el a 
nevezéseket, mert az MDSZ nevezési honlap az idıeredménnyel történı nevezést 
nem ismeri. Ezért csak így tudjuk a futamokat nevezési idık alapján besorolni! 

 
Határidı: 2014. január 20. 

    
8:30 Bemelegítés 
9:00 Verseny 
 
Az idırend tájékoztató jellegő! 

 
6./Versenyszámok: 

8:30   Bemelegítés I-II korcsoportnak   
9:00  Verseny I-II korcsoport 

50m fiú gyorsúszás I. kcs 
50m fiú gyorsúszás II. kcs 
50m leány gyorsúszás I. kcs 
50m leány gyorsúszás II. kcs 
50m fiú mellúszás I. kcs 
50m fiú mellúszás II. kcs 
50m leány mellúszás I. kcs 
50m leány mellúszás II. kcs 
50m fiú hátúszás I. kcs 
50m fiú hátúszás II. kcs 
50m leány hátúszás I. kcs 
50m leány hátúszás II. kcs 
4x50m fiú gyorsváltó II. kcs 
4x50m leány gyorsváltó II. kcs 

 
9:45   Eredményhirdetés I-II, bemelegítés III-IV. korcsoportnak
  
10:15  Verseny: III-IV korcsoport 

100m fiú pillangóúszás III. kcs "A" 
100m fiú pillangóúszás IV. kcs "A" 
100m leány pillangóúszás III. kcs "A" 
100m leány pillangóúszás IV. kcs "A" 
100m fiú gyorsúszás III. kcs "B" 
100m fiú gyorsúszás IV. kcs "B" 
100m leány gyorsúszás III. kcs "B" 
100m leány gyorsúszás IV. kcs "B" 
100m fiú gyorsúszás III. kcs "A" 
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100m fiú gyorsúszás IV. kcs "A" 
100m leány gyorsúszás III. kcs "A" 
100m leány gyorsúszás IV. kcs "A" 
50m fiú mellúszás III. kcs "B" 
100m fiú mellúszás IV. kcs "B" 
50m leány mellúszás III. kcs "B" 
100m leány mellúszás IV. kcs "B" 
100m fiú mellúszás III. kcs "A" 
100m fiú mellúszás IV. kcs "A" 
100m leány mellúszás III. kcs "A" 
100m leány mellúszás IV. kcs "A" 
100m fiú hátúszás III. kcs "B" 
100m fiú hátúszás IV. kcs "B" 
100m leány hátúszás III. kcs "B" 
100m leány hátúszás IV. kcs "B" 
100m fiú hátúszás III. kcs "A" 
100m fiú hátúszás IV. kcs "A" 
100m leány hátúszás III. kcs "A" 
100m leány hátúszás IV. kcs "A" 
4x50m fiú gyorsváltó III. kcs "B" 
4x50m fiú gyorsváltó IV. kcs "B" 
4x50m leány gyorsváltó III. kcs "B" 
4x50m leány gyorsváltó IV. kcs "B" 
4x50m fiú gyorsváltó III. kcs "A" 
4x50m fiú gyorsváltó IV. kcs "A" 
4x50m leány gyorsváltó III. kcs "A" 
4x50m leány gyorsváltó IV. kcs "A" 

 
12:15   Eredményhirdetés III-IV. kcs 
 

Bemelegítés V-VI. korcsoportnak  
 

13:00  Verseny V-VI korcsoport 
100 m fiú pillangóúszás "A" 
100 m leány pillangóúszás "A" 
100 m fiú gyorsúszás "B" 
100 m leány gyorsúszás "B" 
100 m fiú gyorsúszás "A" 
100 m leány gyorsúszás "A" 
100 m fiú mellúszás "B" 
100 m leány mellúszás "B" 
100 m fiú mellúszás "A" 
100 m leány mellúszás "A" 
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100 m fiú hátúszás "B" 
100 m leány hátúszás "B" 
100 m fiú hátúszás "A" 
100 m leány hátúszás "A" 
4x50m fiú gyorsváltó "B" 
4x50m leány gyorsváltó "B" 
4x50m fiú gyorsváltó "A" 
4x50m leány gyorsváltó "A" 

 
7. A verseny lebonyolítási rendje, helyezések eldöntése: 
A helyezéseket az idıfutamokban elért eredmény alapján állapítja meg a 
versenybíróság. I. helyezettek az országos döntıbe kerülnek. 
 

8./ Díjazás:  Az 1-3. helyezettek részesülnek éremdíjazásban. 

9./ Költségek: A rendezés költségeit a rendezık, egyéb költségeket a résztvevık 
fizetik. 

10./ Minden egyéb a „Diákolimpia 2013/2014. tanévi versenykiírása” alapján 

11./ A versenybíróság elnöke: ifj. Koncz Sándor 30/956-5732 

 

Veszprém, 2013. november 19. 

 

 


