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Úszás Diákolimpia I., II. korcsoport Fiú, Leány
Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév
Miskolc, 2019. február 1.
A verseny célja:

A sportág népszerűsítése, a megyei bajnoki cím, és a továbbjutás eldöntése.

Rendező:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

A verseny ideje:

2019. február 1. (péntek) 11.30 óra

A verseny helye:

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

A versenybíróság elnöke:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Igazoló:

Hölcz Péter
Fridrich László
Benőcs Dávid
Király Kinga, Szűcs Istvánné, Réz Attila

Igazolás: A verseny kezdete előtt: 10.00 – 10.50 óra között
Szükséges az igazolásnál:
 Internetes nevezési lap (egyéni vagy csapat) igazgató által aláírva és lepecsételve
 Diákigazolvány. A diákigazolvány elvesztése vagy megrongálódása esetén csak fényképpel ellátott, és az
igazgató által aláírt és lepecsételt iskolalátogatási igazolást fogadunk el!
 TAJ kártya vagy annak másolata ajánlott
 Előre kitöltött úszókarton, amely letölthető a www.mvdsz.hu/letoltesek vagy a www.borsoddiaksport.hu/letoltesek - „egyéb” honlapokról.
 Figyelem az igazolást 1055-órakor lezárjuk!!!

A verseny résztvevői:
 I., II., korcsoportos versenyzők, akik az MDSZ honlapján szabályosan neveztek és a városi döntőn
kivívták a továbbjutást.
 Minden körzeti Diáksport Bizottság korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként 1-1 versenyzőt
indíthat, Miskolc város az 1-3. helyezettet. További kiemelkedő eredmény elérése esetén további
meghívást lehet kérni és a DSB vezető köteles a nevezési rendszerben is továbbjuttatni a versenyzőt.
 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat felversenyzés váltóban sem lehetséges.
 Az I. korcsoportban egy versenyző maximum 2 egyéni számban indulhat.
 A II. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és egy váltóban indulhat.
Nevezés:
 Továbbjuttatás a megyei döntőre 2019. január 27. 24.00 óráig.
 Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyszínen nevezést semmilyen indokkal nem fogadunk el, akkor
sem, ha ők a körzet győztesei!!!
 Azon versenyzők, akiket nem nevezett intézményük az MDSZ honlapján vagy a körzetvezető nem
juttatott tovább elektronikusan a fenti határidőig NEM vehetnek részt a döntőn!

Versenyszámok:
Fiú és Lány
I. korcsoport
50 m gyors
50 m hát
50 m mell

II. korcsoport
50 m gyors
50 m hát
50 m mell
4x50 m gyorsváltó

Bemelegítés: 10.50 órától 11.20 óráig
Versenysorrend: 11.30 első rajt (tájékoztató jellegű)
- I.kcs gyors fiú
- II.kcs gyors fiú
- I.kcs. gyors lány
- II.kcs gyors lány
- I.kcs mell fiú
- II.kcs mell fiú
- I.kcs mell lány
- II.kcs mell lány
- I.kcs hát fiú
- II.kcs hát fiú
- I.kcs hát lány
- II.kcs hát lány
- II.kcs gyorsváltó fiú
- II kcs gyorsváltó lány
Eredményhirdetés: utolsó versenyszámot követően
Továbbjutó:
 Minden versenyszám 1. helyezettje.
 A jogosult továbbjutó lemondása esetén a 2. helyezett kérhet meghívást az országos döntőre és ő lesz
jogosult részt venni.
 Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” döntjük el.
Díjazás: az egyéni versenyzők 1-3. helyezettjei érem, a csapatok érem és oklevél díjazásban részesülnek.
Költségek: A rendezés költségeit a Megyei DSSZE, a részvétel költségeit a résztvevő iskola fedezi.
Egyéb:













Vitás esetekben a sportági versenyszabályok és a diákolimpia éves versenykiírása az irányadó.
Az uszoda 50 m-es, 10 pályás.
Az uszodában úszósapka viselés kötelező.
Öltözés az uszoda öltözőjében.
Az öltözők csak átöltözésre szolgálnak, átöltözés után a lelátón van lehetőség a ruhákat elhelyezni. Az
értéktárgyakért felelőséget nem vállalunk.
Versenykezdéskor az öltözők medencefelőli kijáratát lezárjuk
A medencéhez a versenyzőknek csak papucsban lehet bemenni.
„két” rajtszabályt alkalmazunk.
A pontos időrendet a megnyitón közöljük.
A versenybíróság elnöke belátása szerint új rajtot rendelhet el!
A medencetérbe csak a versenyzők léphetnek be. A felkészítők, érdeklődők, kísérők a karzatról tekinthetik
meg a versenyt.
Minden egyéb információ megtalálható az éves diákolimpia versenykiírásaiban.

Miskolc, 2019. január 7.
Benőcs Dávid
Megyei DSSZE titkár

