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Tisztelt testnevelők, felkészítők, kedves diákok! 

 

A 2015/2016-os tanévben is töretlen lelkesedéssel dolgozunk a Diákolimpia® versenyrendszerének minél 

színvonalasabb szervezésén. Nagy öröm számunkra, hogy az iskolai keretek közötti sportolást és 

megméretést évről-évre ilyen szép számú tanuló választja szabadidejében. A Magyar Diáksport Szövetség 

célkitűzései közt szerepel, hogy a Diákolimpia® népszerűségét megőrizze, sőt még több tanuló számára 

tegye vonzóvá az iskolai sportot, valamint a jó hangulatú versenyeket. Hiszünk abban, hogy a sport olyan 

alapértékeket közvetít, ami az iskolákból kikerülve a felnőtt életben is mindenkinek csak hasznára válik. A 

Diákolimpia® lehetőség biztosít a diákoknak arra, hogy egy- vagy akár több sportágban is bizonyítsák 

felkészültségét és akár országos szintű sikert érjenek el, de remek alkalmat teremt ezen felül arra is, hogy a 

település, a megye, vagy az ország különböző iskoláiból érkező tanulók új barátságokat köthessenek. A 

legjobbak számára pedig az ISF (Nemzetközi Iskolasport Szövetség) szervezésében a világbajnokságokon 

való részvétel is lehet kitűzött cél. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Diákolimpia® országos döntőin dobogós 

helyezést elért tanulók 10 többletponttal számolhatnak majd a felsőfokú felvételi eljárásuk során, ami 

szintén fontos hozadéka lehet egy-egy sikeres szereplésnek. 

Első alkalommal ad otthont Miskolc Város új, impozáns uszodája a Diákolimpia® Úszás Országos 

Döntőjének. A szakmailag felkészült szervezőbizottság mindent megtesz azért, hogy a közoktatás összes 

évfolyamát képviselő versenyzők ideális körülmények között, jó eredményeket tudjanak elérni.  

Az idei tanév diákolimpiai versenyein a fair play szellemében kívánok sok sikert minden résztvevőnek, 

illetve ezúton is szeretném megköszönöm a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes munkáját! 

 

   

  Balogh Gábor 

  Magyar Diáksport Szövetség 

  elnök 

 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Diákolimpikonok, Testnevelők, Edzők, kedves Vendégeink! 

 

Engedjék meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a magam nevében köszöntsem 

az I-VI. korcsoportos úszó diákolimpia  országos döntőjére megyénkbe érkezett versenyzőket, edzőket, 

sportvezetőket és a rendezvény sikeres lebonyolításáért dolgozó valamennyi közreműködőt. 

A Diákolimpia® döntőjének rendezése komoly megtiszteltetés megyénk számára, hiszen itt úsznak - 

reményeink szerint - a közeljövő Hosszú Katinkái, Cseh Lászlói. A magyar úszósport következő nagy 

csillagai, akik közül az idősebb évjáratok tehetségei akár már 2020-ban, a Tokiói olimpián is 

megcsillanthatják klasszisukat. 

A Diákolimpia® jó felmérő arra, hogy hol is tartanak a felkészülésben, kiből lesz sikeres versenyző. Az 

eredményes szereplés mellett kellemes itt tartózkodást kívánok a Diákolimpia® valamennyi 

résztvevőjének. Ismerjék meg Miskolc és megyénk értékeit, vigyék jó hírünket szerte az országba. 

 

 

 

Török Dezső 

 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 

 elnök 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Versenyzők, kedves Vendégeink! 

 

Üdvözlöm Önöket az országos Diákolimpia® döntőjén, büszkék vagyunk arra, hogy Miskolc adhat otthont az 

Úszók I-VI. korcsoportos  Országos Döntőjének 

Városunkban, amely már több évtizede elkötelezett a vizes sportágak alapjait is jelentő, szervezett keretek 

között történő úszásoktatás ügye iránt. Két helyszínen, a minden igényt kielégítő Kemény Dénes Városi 

Sportuszodában és a közelmúltban felújított Diósgyőri Tanuszodában oktatják a gyerekeket. Örülünk annak, 

hogy egyre több fiatal számára jelent az úszás testi erőnlétet erősítő rendszeres mozgást, amelyhez 

Miskolc igyekszik minden segítséget megadni. 

Bízom abban, hogy Miskolc nemcsak sport- és versenyélményekkel gazdagítja a versenyzőket és 

kísérőiket. Ha tehetik, szakítsanak időt városunk megismerésére. Érezzék jól magukat itt, és remélem, 

hosszútávra szóló barátságokat kötnek egymással a versengés napjaiban! 

 

Kedves Úszók, Edzők! 

Kívánok mindenkinek jó hangulatú, sikeres versenyt, kiemelkedő eredményeket, a szurkolóknak izgalmas 

perceket! 

Miskolc Önkormányzata a jövőben is támogatni szeretné a Magyar Diáksport Szövetség programjait, hiszen 

így segítheti leginkább a tehetséges gyerekeket, akik a jövő bajnokai lehetnek.       

 
         

  Dr. Kriza Ákos 

                                                                                           Miskolc Megyei Jogú Város 

                                                                                                   polgármester 
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2015/2016. TANÉVI 

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II. KORCSOPORTOS 

III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS „B” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 
1.  Az országos döntő célja:  

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének kialakítása, erősítése. 

 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 
diákversenyen. 

 A tanév nemenkénti, korcsoportonkénti, kategóriánkénti, versenyszámonkénti „Magyarország Úszó Diákolimpia® 
Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 többlet pont jogosultjainak 
meghatározása.  

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület és a 
Miskolc Városi Diáksport Szövetség 

 
3. Az országos döntő helyszíne:   

Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Miskolc 
3515 Miskolc, Egyetem út 2.  
 

4. Az országos döntő időpontja:  

 I. és II. korcsoport:   2016. március 19. (szombat). 

 V-VI. korcsoport „B” kategória: 2016. március 19. (szombat). 

 III., IV. korcsoport „B” kategória:  2016. március 20. (vasárnap). 
  
5. Szervezőbizottság:  
 Elnök: Fazekas Miklósné,  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnök 
 Tagjai: Benőcs Dávid, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkár 
  Diczházi Monika, Miskolc Városi Diáksport Szövetség főtitkára 
  Szakálos Zsófia, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület irodavezető 
 
                        
6. Versenybizottság: 
  Elnök:  Hölcz Péter,  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség főtitkára 
     Elnök-h.:  Fridrich László, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség Versenybírói bizottság elnök 
 Titkár: Ragány Szilvia 
 
7. Igazoló-bizottság: 
 Vezető: Harangozóné Ónodi Csilla 

Szűcs Istvánné 
Réz Attila 
Ajtay Lászlóné 

   
8. Az országos döntő résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoportok: 
- Az I.  korcsoportba tartozó, 2007-ben, vagy később született tanulók.  
- A  II.  korcsoportba tartozó, 2005-2006-ban született tanulók. 
- A  III.  korcsoportba tartozó, 2003-2004-ben született tanulók. 
- A  IV.  korcsoportba tartozó, 2001-2002-ben született tanulók. 
- Az V-VI.  korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született tanulók. 



  

 

 

 Felversenyzés: 
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. Kivéve a 2001-ben született 

középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjuk versenyein 
nem vehetnek részt. 

 Korlátozás: 
- I.  korcsoport:  Egy versenyző maximum két számban indulhat. 
- II.  korcsoport:   Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- III. korcsoport:  Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- IV. korcsoport:  Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- V-VI. korcsoport: Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
- A váltószámokban korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy iskola egy csapatot indíthat. 
- A III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik: 
- 2013. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-úszás), továbbá 

a vízilabda, az uszonyos- és búvárúszás, az öttusa és a triatlon sportágakban érvényes 
versenyengedéllyel NEM rendelkeznek.  

- Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) - akár utólag is -, hogy a megyei/budapesti 
döntőn, ill. az országos döntőn a versenyző(k), a váltócsapat(ok) jogosulatlanul szerepelt(ek), az 
eredményüket megsemmisítik, illetve az érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következő 
tanévi úszó diákolimpiai versenyekről. 

 Az országos döntő résztvevői: 
I. korcsoport: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, akik eredményüket a megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
II. korcsoport: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, és iskolai váltócsapatok, akik, ill. amelyek eredményüket a 

megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategóriában: 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői. 
- A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai. 
- Kizárólag azok az egyéni versenyzők, és iskolai váltócsapatok, akik, ill. amelyek eredményüket a 

megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el. 
 
9. Meghívás: 

 Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint. 

 I. korcsoport:  
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni 
- az érintett megyei 2. / budapesti 4. helyezett egyéni versenyzők kerülnek meghívásra. 

 II. korcsoport:  
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni 
- az érintett megyei 2. / budapesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.  
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség! 

 „B” kategóriában:  
A megyei 1. / budapesti 1., 2., ill. 3. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - 
az érintett megyei 2. / budapesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.  
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség! 
 

10.  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. 



  

 

 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem NEK-es (új 
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 

 Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az 
előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, 
amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

 Iskola(ák) átszervezése, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója 
által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények átszervezését, ill. az intézmény 
nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén. 

 A versenyzők saját érdekükben – esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt – tartsák maguknál a TAJ-
kártyájukat, vagy annak másolatát. 

 Egyéni-, és csapatversenyeken az orvosi és igazgatói igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a 
csapatoknak és az egyéni versenyzőknek versenyenként szükséges gondoskodniuk. 

 A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők, a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel 
kötelesek megjelenni, aki az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által 
írásban megbízott vezető/edző. A fenti feltételeknek megfelelő kisérő hiányában az egyéni versenyző, vagy csapat 
az adott versenyen nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő 
igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat részvételéről. A 
Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az érintette(kke)l, valamint 
megküldi az MDSZ országos központjának. 

 
12. Érkezés, igazoltatás, öltözés, megnyitó, eredményhirdetés, call room: 
 Érkezés:  

 Parkolási lehetőség az uszoda előtt kialakított parkolóban. A gépkocsiban, autóbuszban hagyott értékek őrzéséről 
az egyéni versenyzők és váltócsapatok maguk gondoskodnak! 

 Parkolási díj: nincs. 

 A kísérők, a szurkolók az uszoda lelátó részén foglalhatnak helyet. 
.     

 

  Igazoltatás: 

 A versenyzők igazoltatása az uszodában történik, az eligazodást kihelyezett tájékoztató táblák segítik. 

 Kérjük a Testnevelő, Edző Kollégákat, a kísérőket, hogy az igazolás zavartalan lebonyolítása érdekében a 
korcsoportra és kategóriára megadott időpontban jelenjenek meg! 

 Felhívjuk a Testnevelő, Edző Kollégák figyelmét arra, időben ellenőrizzék, hogy valamennyi versenyzőjük 
rendelkezzen az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal! 

   

  Öltözés: 

 Az uszoda kijelölt öltözőiben átöltözési lehetőséget biztosítunk. 

 Az átöltözés után a sportfelszerelés, értékek őrzéséről a versenyzők maguk gondoskodjanak. 

 Az öltözők a verseny kezdete előtt az uszoda tér felé lezárásra kerülnek. 
     

 Ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés:  

 Ünnepélyes megnyitó minden korcsoport versenye előtt az időrend szerint  

 Kérjük, hogy a megnyitón és az eredményhirdetésen a versenyzők sportfelszerelésben jelenjenek meg. 

 Megnyitó programja: sorakozó a megyetáblák mögött megyénként, bevonulás, himnusz, köszöntő beszédek, 
fogadalomtétel, kivonulás.   

 A korcsoportok versenyének befejezése után az egyéni és a váltószámokat követően tartunk eredményhirdetést. 
Kérjük, figyeljék a hangosbemondó tájékoztatását. 

 

 Call room:  

 A versenyzőknek a versenyszámuk előtt a hangosbeszélő szólítására jelentkezniük kell az állítóhelyen (call room). 

 Diákigazolványát minden versenyző tartsa magánál!  

 A testnevelők az uszodatérben csak az állítóhelyen tartózkodhatnak. 
 
 
 



  

 

 

 
13. Díjazás: 

 Az I-III. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok éremdíjazásban részesülnek.  

 Az I-VI. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok oklevelet vehetnek át. 

 Az országos döntőn I. helyezett versenyzők és váltók elnyerik a „Magyarország Úszó Diákolimpia® bajnoka” 
címet. 

 
14. Nevezés: 

 Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint. 

 Nevezés az országos versenyre a megyei/budapesti döntőket követően:  

 A megyei/budapesti döntők jogosultsága, és elektronikus nevezésük alapján az egyéni versenyzőket és 
váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

 Az elektronikus nevezések ellenőrizhetőek az MDSZ honlapján kialakított felületen a következő határidőig: 

 I., II. korcsoport: 2016. február 23-ig (kedd), 12.00 óra. 

 III. és IV. korcsoport: 2016. február 23-ig (kedd), 12.00 óra. 

 V-VI. korcsoport 2016. február 23-ig (kedd), 12.00 óra. 
  

 A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk! 
 
15. Költségek:  

 Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint. 

 Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  

 A szállásköltséget a Miskolctól 200 km-nél távolabbról érkező diáksportolók és hivatalos megbízólevéllel rendelkező 
1 fő felnőtt kísérő részére az adott korcsoport versenyét megelőző napon (az előzetes megrendelés alapján) a 
Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  

 Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik.  
 

16. Szállás és étkezés:  

 Szállás: 
Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (3529. Miskolc, Ifjúság 
útja 16-20.) 
A szállást elfoglalni 16.00 órától lehet! Az elutazás napján 10.00 óráig a szobákat el kell hagyni.  
A megrendelt szállást, abban az estben is ki kell fizetni, ha nem veszik igénybe! 
 
A szülőknek és egyéb kísérőknek korlátozott számban a kollégium tud szállást biztosítani. A szállást közvetlenül a 
kollégiummal kell intézni 2016.március 10-től.  
Kontakt: Telefonszám: 06 46/561-450.  e-mail: szemere.kollegium@gmail.com 
Szállásköltség: 2.000 Ft/fő/éj (18 év felettiek részére +450 Ft IFA/éj). 
 A plusz szállásköltséget megérkezéskor számla ellenében készpénzben kell kifizetni. 
 

 Étkezés: 
Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (3529 Miskolc, Ifjúság útja 
16-20.) 
Az étkezés költsége és időpontjai: 
Reggeli:  800,- Ft/fő   6.30 - 08.30 óráig 
Vacsora: 1100,- Ft/fő 18.00 - 20.00 óráig 
Ebéd:   Az uszodától pár száz méterre az egyetem éttermében van lehetőség ebédet rendelni. Előzetesen jelezni 

kell az igényt a mellékletben található ajánlat alapján.  
Az uszodában büfé üzemel. 

 Szállás-étkezés a mellékelt igénylő lapon rendelhető. 
A megrendeléseket e-mailen fogadjuk el az alábbi e-mail címen:  

- bendavid17@hotmail.com és/vagy zsszakalos@gmail.com  (Minden megrendelést visszaigazolunk!) 
- Megrendelési határidő: 2016.március 7.. (hétfő), 12.00 óráig. 

mailto:zsszakalos@gmail.com


  

 

 

 
17. Sportági és egyéb rendelkezések: 

 Az országos döntőn minden korcsoportban a két rajtszabály kerül alkalmazásra. 

 A versenyen a Versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot. 

 Óvásról a Versenybizottság hoz határozatot, fellebbezésnek helye nincs. 

 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és sportegyesületi öltözék viselése 
nem engedélyezett!  

 Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt - indokolt esetben - az érintett csapat, vagy egyéni versenyző az 
MDSZ Országos Központhoz bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül.  

 Az öltözőben, a versenyhelyen, a szállás- és étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért 
és egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen, a szállás- és az étkezés helyszínén okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel 
tartoznak.  

 Kérjük a Kollégákat, hogy a versenyhely, az öltözők tisztaságának megőrzésére a versenyzők figyelmét hívják fel. 

 Az országos döntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
Versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a versenyből való kizárással. A szankcionálást a 
Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé. 

 A nézők, szurkolók, szülők verseny előtti, alatti és verseny utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenybizottság (és a játékvezetők, versenybírók) segítségére lenni a rend 
és a sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes Versenybizottság 
elnöke köteles a vétkes személyt szankcionálni figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén köteles 
kiutasítani az esemény helyszínéről. A szankcionálást a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben 
jelezni az MDSZ felé.  

 Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan eset fordul elő, amely nem 
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos 
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali 
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ-t továbbá az illetékes 
megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ fenntartja. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai” 
és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai érvényesek. 

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
A versennyel kapcsolatos információ: 

Benőcs Dávid, BAZ megyei DSSZE titkár 
mobil: +3670/945-8174 

e-mail: bendavid17@hotmail.com 
 
 
 



  

 

 

2015/2016. TANÉVI  

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II., III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

TERVEZETT IDŐ- ÉS LEBONYOLÍTÁSI RENDJE 
 

2016. március 19. (szombat) – I.-II. és V-VI. korcsoport  

 I.-II korcsoport    V-VI. korcsoport „B” kategória 

Jelentkezés  9.00 - 10.00 óráig  Jelentkezés  12.00 - 13.30 óráig  

Bemelegítés                    10.00 - 10.45 óráig  Bemelegítés 14.00 órától 

Megnyitó 10.50 órától  Megnyitó 14.40 órától 

Kezdési idő                          11.30 órától  Kezdési idő  15.00 órától 

Időtartam 11.30 – 13.00  Időtartam 15.00 – 16.20 

Ssz. 
 

 Ssz. 
 

1.  I. kcs 50 m fiú gyorsúszás  1. 100 m fiú gyorsúszás 

2. II. kcs 50m fiú gyorsúszás  2. 100 m leány gyorsúszás 

3.  I. kcs  50m leány gyorsúszás  3. 100 m fiú mellúszás 

4. II. kcs 50m leány gyorsúszás  4. 100 m leány mellúszás 

5.  I. kcs 50m fiú mellúszás  5. 100 m fiú hátúszás 

6. II. kcs 50m fiú mellúszás  6. 100 m leány hátúszás 

7.  I. kcs 50m leány mellúszás  7. 4 x 50 m fiú gyorsváltó 

8. II. kcs 50m leány mellúszás  8. 4x 50 m leány gyorsváltó 

9.  I. kcs 50m fiú hátúszás  
 

egyéni és váltó versenyszámok eredményhirdetése 

10. II. kcs 50m fiú hátúszás  
  

11.  I. kcs 50m leány hátúszás   
 

12. II. kcs 50m leány hátúszás   
 

13. II. kcs 4 x 50 m fiú gyorsváltó   
 

14. II. kcs 4 x 50 m leány gyorsváltó   
 

 egyéni és váltószámok eredményhírdetése    

     

 

2016. március 20. (vasárnap) – III., és IV. korcsoport  

 III., IV. kcs. „B”  

Jelentkezés 9.00 -10.00  óráig   

Bemelegítés 10.00 -10.45  óráig  

Megnyitó 10.50 órától  

Kezdési idő 11.30 órától  

Időtartam 11.30 – 13.30  

Ssz. 
 

 

1. III. kcs 100 m fiú gyorsúszás  

2. IV. kcs 100 m fiú gyorsúszás  

3. III. kcs 100 m leány gyorsúszás  

4. IV. kcs 100 m leány gyorsúszás  

5. III. kcs 50m fiú mellúszás  

6. IV. kcs 100 m fiú mellúszás  

7. III. kcs 50 m leány mellúszás  

8. IV. kcs 100 m leány mellúszás  

9. III. kcs 100 m fiú hátúszás  

10. IV. kcs 100 m fiú hátúszás  

11. III. kcs 100 m leány hátúszás  

12. IV. kcs 100 m leány hátúszás  

13. III. kcs 4 x 50 m fiú gyorsváltó  

14. IV. kcs 4 x 50 m fiú gyorsváltó  

15. III. kcs 4 x 50 m leány gyorsváltó  

16. III. kcs 4 x 50 m leány gyorsváltó  

 egyéni és váltószámok eredményhírdetése  



  

 

 

 
2015/2016. TANÉVI  

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
II., III., IV., V-VI. KORCSOPORTOS „B” KATEGÓRIÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Miskolc, 2016. március 19-20. 
 

4x50 MÉTERES GYORSVÁLTÓ  
 

A megfelelőt kérjük aláhúzni és az igazolásnál leadni! 
 
  

 
FIÚ 

 
 LEÁNY 

 
 
 
 

 
II.  

korcsoport 
 

  
III.  

korcsoport 
 

  
IV. 

korcsoport 
 

V-VI.  
korcsoport  

 
 
 

TELEPÜLÉS / ISKOLA: 
 
 

 

 

 Váltóúszó csapattagok (az úszás sorrendjében) Szül. év 

1    
2     
3    
4    

 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
 Tanár, felkészítő aláírása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
2015/2016. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 
I., II., és III., IV., V-VI. „B” KORCSOPORTOS 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 
Szállás megrendelő 

A Magyar Diáksport Szövetség a szállást csak a Miskolctól 200 km-nél nagyobb távolságra levő iskolák településeiről érkező 
versenyzők, valamint hivatalos megbízólevéllel rendelkező kísérők részére téríti meg. Az ezen felüli igények önköltségesek, 
azt mindenki önállóan intézi a kollégiummal vagy egyéb szálláshellyel.  

Iskola neve:   

Levelezési címe:   

Igazgató neve: 
 

Telefonszám:   e-mail cím:   

TESTNEVELŐ NEVE:   mobilszáma:   

e-mail címe:   

Várható érkezés:   

Érkezés módja: vonat – távolsági autóbusz – bérelt autóbusz – személygépkocsi 

 
         A hivatalos létszámra csak az I. II. kcs. és a „B” kategória III-IV. és V-VI. kcs. esetén (a Magyar Diáksport Szövetség 
költségére). 

2016. március 18. 
(péntek) 

___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

2016. március 19. 
(szombat) 

___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Összesen: ___ fő fiú sportoló ___ fő leány sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Beküldési határidő: 

 
2016. március 7 (hétfő) 12.00 óráig e-mailben a  

bendavid17@hotmail.com  és/vagy zsszakalos@gmail.com címekre.  

 (Iskolai bélyegzővel ellátva)     

      

       

       

 
p.h. 

   
……………………………………….. 

 

     
aláírás 

 
 

mailto:bendavid17@hotmail.com
mailto:zsszakalos@gmail.com


  

 

 

 
 2015/2016. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 

I., II., és III., IV., V-VI. „B” KORCSOPORTOS 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Étkezés megrendelő (saját költségre) 
 

Iskola neve:   

Levelezési címe:   Megye:   

Számlát az alábbi 
névre és címre kérjük 
kiállítani: 

  

Fizetés módja             

Tel. szám:   e-mail cím: 

TESTNEVELŐ NEVE:   mobil:   

Testnevelő e-mail 
címe: 

  

 
 
 

 

 
 
 

    

2016. március 18. 
(péntek) 

vacsora 1100,- Ft/fő _____ fő 
Miskolc szelet, rizs, 
káposztasaláta 

2015. március 19. 
(szombat) 

reggeli 800,- Ft / fő _____ fő virsli, kenyér, mustár, tea 

vacsora 1100,- Ft/fő _____ fő Bolognai spagetti, gyümölcs 

2015. március 20. 
(vasárnap) 

reggeli 800,- Ft / fő _____ fő 
sonka, vaj, sajt, zsemle, 
paprika tea 

Összesen: _______  Ft _____ fő 
 

 
 

A megrendelés határideje: 2016.március 07. (hétfő) 12:00 óráig 
e-mail: bendavid17@hotmail.com  és/vagy zsszakalos@gmail.com 
 

mailto:bendavid17@hotmail.com


  

 

 

 

 
TÁMOGATÓK 

 
 

  
 

   
 

 
     
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

 



  

 

 

 
TÉRKÉP 

 
 

 
 

 

A: Kemény Dénes Városi Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem út 2.) 

B: Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

(3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.) 

C: Egyetemi Étterem (3515 Miskolc, Egyetemváros) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


