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1. A verseny célja: 

 Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. 

 Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportággal megismerkedő fiatalok részére. 

 “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” cím, az országos döntőbe jutás, és további helyezések 
eldöntése. 
 

2. A verseny szervezője, lebonyolítója:  

 Fejér Megyei Diáksport Egyesület 

 Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület  
 
3. A verseny időpontja, helyszíne:  

 2019. január 20. /vasárnap/  
 Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda 50 m-es versenymedencéje 

Versenykezdés: 

 9:00 óra: I-II. kcs. 

 10:30 óra: „B” kategória (III/B; IV/B; V-VI/B) 
Igazoltatás: 

 8:00 – 8:45 óra: I-II. kcs. 

 9:00 – 9:45 óra: „B” kategória (III/B; IV/B; V-VI/B) 
A verseny folyamatosan zajlik, ezért minden versenyzőnek ott kell lennie és az igazoltatás után, 
már készülnie kell a versenyre! 
 
4. Igazolás:  
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele: 
    1. Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.  
    2. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
         által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lap.  
Az igazolások ellenőrzését az Igazoló Bizottság végzi.  
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát. 
Diákigazolvány hiánya esetén igazolás egyéb módja: Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele 
az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás 
bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen 
nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző nem vehet részt a versenyen! 
 
5. A versenyek résztvevői:  
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.  
Akik beneveztek a MDSZ internetes nevezési felületén a nevezési határidő betartásával! 
Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Bicske városi, Dunaújváros Körzet körzeti döntő egyéni és 
váltószámban első három helyezettje hiteles jegyzőkönyv alapján. 
Csak előzetes jegyzőkönyvi eredmény alapján lehet nevezni, helyszíni nevezés nincs! 
A megye többi településének iskolái saját jogon vesznek részt a döntőben.  
Minden résztvevőnek kötelező az internetes nevezés!  
Nevezés hiányában, nem indulhat a versenyen! 
 
Nevezési határidő és a városi jegyzőkönyvek beküldési határideje: 2019. január 17. /csütörtök/  
 



• Egyéni versenyben korcsoportonként és nemenként 
– az I. korcsoportba tartozó, 2010-ben vagy később született tanulók 
– a II. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született tanulók 
– a III. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók 
– a IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók 
– az V-VI. korcsoportba tartozó, 1999-2003-ban született tanulók 

• Váltóversenyben korcsoportonként és nemenként 
– a II. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született tanulók 
– a III. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók 
– a IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók 
– az V-VI. korcsoportba tartozó, 1999-2003-ban született tanulók 
 

6. 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. 
 
7. Korlátozás: 
• A III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2016. 
szeptember 01. és 2018. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem 
rendelkeztek. 
– Korcsoportonként, nemenként egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 
– A váltószámokban korcsoportonként, nemenként egy iskola egy csapatot indíthat. 

- A „B” kategóriában való jogos részvételt ellenőrizzük! 

- Amennyiben a Rendezők megállapítják, tudomásukra jut – akár utólag is -, hogy a megyei 
döntőn, a versenyzők, (váltók) jogtalanul szerepeltek az eredményüket megsemmisítik, 
illetve az érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következő tanévi úszó 
diákolimpiai versenyekről.  

 
8. Továbbjutás: 
- Az országos döntőkbe a megyei döntő első helyezett, egyéni versenyzők és váltók kerülnek.  
Az egyéni versenyszámban továbbjutó versenyző országos döntőben való részvételének akadálya 
esetén a megyei verseny második helyezettje vehet részt Fejér megye képviseletében.  
A visszalépésről a FMDE –t és a MDSZ-t írásban kell tájékoztatni! 
 
9. Díjazás: 
Versenyszámonként az első három helyezett éremdíjazásban részesül. 
A megyei döntő I. helyezett egyéni versenyzője és csapata elnyeri "Fejér Megye Diákolimpia 
bajnoka" címet. 
 
10. Sportági rendelkezések: 
 A versenyen egy rajt szabályt alkalmazunk! 
 Az első helyen holtversenyt elérő versenyzőknek „újraúszással” kell eldönteni a továbbjutó 

személyét, csapatot! 
 Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség 

„Versenyszabályzata” és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai érvényesek. 
 
 
 
 
 
 



Versenyszámok és lebonyolítás 
I. és II. korcsoport 

Versenyszámok: 
I. korcsoport      II. korcsoport 
50 m fiú gyorsúszás     50 m fiú gyorsúszás 
50 m lány gyorsúszás     50 m lány gyorsúszás 
50 m fiú mellúszás     50 m fiú mellúszás 
50 m lány mellúszás     50 m lány mellúszás 
50 m fiú hátúszás     50 m fiú hátúszás 
50 m lány hátúszás     50 m lány hátúszás 
                                                                                                                                     ________________________________ 

          4x50 m fiú gyorsváltó 
       4x50 m lány gyorsváltó 

Lebonyolítás: 
9:00 órától folyamatosan:  

Gyors: mindkét korcsoport és nem 
Mell: mindkét korcsoport és nem 
Hát: mindkét korcsoport és nem 
Váltók: mindkét korcsoport és nem 

 
Versenyszámok és lebonyolítás 
              „B” kategória 
    III., IV., V-VI. korcsoport 

 
 
Versenyszámok: (mindhárom korcsoportnak) 
III/B korcsoport, IV/B korcsoport, V.-VI/B korcsoport 

100 m fiú gyorsúszás       
100 m lány gyorsúszás      
100 m fiú mellúszás       
100 m lány mellúszás      
100 m fiú hátúszás       
100 m lány hátúszás       

________________________________________________   
4x50 m fiú gyorsváltó  
4x50 m lány gyorsváltó     

 
Lebonyolítás: 
10:30 órától folyamatosan:  

Gyors: minden korcsoport és nem 
Mell: minden korcsoport és nem 
Hát: minden korcsoport és nem 
Váltók: minden korcsoport és nem 

 
   
Székesfehérvár, 2019. január 03.    
       

Sikeres felkészülést! Sok sikert!  
Szervezők! 

 
 


