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1./ A verseny célja: a sportág népszerűsítése, a” KÖRZETI DIÁKOLIMPIA 
BAJNOKA” cím valamint a MEGYEI döntőn való részvétel eldöntése. 

2./ A verseny rendezője: 

Veszprém Megyei Diáksport Egyesület 

Pápai Diáksport Bizottság 

3./ A verseny helye és ideje: 2019. január 17. csütörtök 14,00 óra 

    VÁRKERT FÜRDŐ ÚSZODA 

4./ A verseny résztvevői:  



 

 

A Pápa város és körzetének általános és középiskolás tanulói. Egy versenyző egy 
kategóriában indulhat. 

 „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2016. szeptember 01. és 
2018. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem 
rendelkeznek. 

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

Korcsoportonként a körzeti döntőn egy versenyző két egyéni és a váltószámban 
indulhat.  

   I. kcs: 2009-ben vagy később születettek  

5./ Nevezés: Iskola jelszavával és kódjával a www.mdsz.hu oldalon!  
A helyszínen nevezést nem fogadunk el! 

 
 
 
 
6./Versenyszámok: Az időrend tájékoztató jellegű! 
 

14:00   Bemelegítés I.-II. korcsoportnak   
14:15   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 

 
15:00     Eredményhirdetés I.-II., bemelegítés III.-IV. korcsoportnak 
 
15:15  Verseny: III.-IV. korcsoport 

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 mellúszás III. kcs "B" 
100m fiú mellúszás IV. kcs "B" 
100m leány mellúszás III. kcs "B" 
100m leány mellúszás IV. kcs "B" 
100m fiú hátúszás III. kcs "B" 
100m fiú hátúszás IV. kcs "B" 
100m leány hátúszás III. kcs "B" 
100m leány hátúszás IV. kcs "B" 
4x50m fiú gyorsváltó III. kcs "B’ 
4x50m fiú gyorsváltó IV. kcs "B" 
4x50m leány gyorsváltó III. kcs "B 
4x50m leány gyorsváltó IV. kcs "B" 

  
16:00          Eredményhirdetés III-IV. kcs 
                    Bemelegítés V-VI. korcsoportnak  

 
16:15  Verseny V-VI. korcsoport  

100 m fiú gyorsúszás V-VI.kcs „B” 
100 m leány gyorsúszás V-VI.kcs”B” 
100 m fiú mellúszás V-VI.kcs”B” 
100 m leány mellúszás V-VI.kcs”B” 
100 m fiú hátúszás V-VI.kcs”B” 
100 m leány hátúszás V-VI.kcs”B” 
4x50m fiú gyorsváltó V-VI. kcs "B" 
4x50m leány gyorsváltó V-VI. kcs "B" 

 
7. A verseny lebonyolítási rendje, helyezések eldöntése: 
A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a 
versenybíróság. Az első és második egyéni és a váltó első helyezettek a megyei 
döntőbe kerülnek. 
8./ Díjazás:  Az 1-3. helyezettek részesülnek éremdíjazásban. 

9./ Költségek: A rendezés költségeit a rendezők, egyéb költségeket a résztvevők 
fizetik. 

10./ Minden egyéb a „Diákolimpia 2018/2019. tanévi versenykiírása” alapján 

 

 

 

Pápa, 2018. december 27.     Koncz Sándor 

                                                                             DSB elnök 


