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A verseny célja:

A megyei bajnoki cím, továbbjutás és a helyezések eldöntése.

A verseny rendezője: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
A verseny ideje:

2020. február 7. (péntek) 13.15 óra

A verseny helye:

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

A versenybíróság elnöke:
Titkár:
Igazoló bizottság:

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

Igazolás: A verseny kezdete előtt 11:45-tól 12.30-ig.
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
▪ szabályosan kitöltött Úszókarton leadása a nevezési idővel. Letölthető a www.mvdsz.hu
vagy a www.borsod-diaksport.hu/letoltesek/egyebek honlapokról.

Bemelegítés:

2020. február 7. 12.35- 13.05-ig

Résztvevők:

Az általános szabályok szerint.
▪
„B” kategória: „B” kategóriában csak azok a versenyzők indulhatnak, akik
2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes
versenyengedéllyel nem rendelkeztek. A 2005-ben született középiskolás tanulók az
V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban
nem vehetnek részt.
Egyéni versenyszámokban egy iskola kategóriánként, versenyszámonként,
nemenként, max. 2 főt indíthat. A váltókban versenyszámonként és nemenként
minden iskola csak egy csapatot indíthat. Egy versenyző 2 egyéni számban és egy
váltóban indulhat., a versenyen két rajtszabályt alkalmazunk.

▪

Versenyszámok:

fiú és leány
„B” kategória
V-VI. korcsoport: 100 m gyors, 100 m mell, 100 m hát, 4x50 m gyorsváltó

Versenysorrend: 13.15- első rajt (tájékoztató jellegű)
- V-VI. kcs. 100m gyors fiú
- V-VI. kcs. 100m gyors lány
- V-VI. kcs. 100m mell fiú
- V-VI. kcs. 100m mell lány
- V-VI. kcs. 100m hát fiú
- V-VI. kcs. 100m hát lány
- V-VI. kcs. gyorsváltó fiú
- V-VI. kcs. gyorsváltó lány
Eredményhirdetés az utolsó versenyszámot követően.
Továbbjutó:

▪
▪

Minden versenyszám 1. helyezettje.
A jogosult továbbjutó lemondása esetén a 2. helyezett vehet részt az
országos döntőn, amennyiben kéri a meghívást.

Díjazás:

Egyéni 1-3. helyezettek érem, váltó 1-3. helyezettek érem és oklevél díjazásban
részesülnek.

Költségek:

A rendezés költségeit a Megyei DSSZE, a részvétel költségeit a résztvevő iskola
fedezi.

Nevezési határidő:

A megyei döntőre elektronikus úton kellett nevezni az MDSZ honlapján
2020. január 29. 24.00 óráig. A határidőt követően NEM áll módunkban további
nevezéseket elfogadni. Kérjük a váltó tagjait is pontosan megjelölni.(4-4 fő)

Egyéb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Fontos:

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 döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.
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.

A verseny helyszínén nevezéseket semmilyen indokkal nem áll
módunkban elfogadni!

Miskolc, 2020. január 15.
Benőcs Dávid
Megyei DSSZE titkár

