2018/2019. TANÉVI
USZONYOSÚSZÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
Az Uszonyosúszó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Búvár
Szakszövetség (a továbbiakban MBSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja







A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése.
Az uszonyosúszás népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy az uszonyosúszó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
döntőn.
A tanév nemenkénti és korcsoportonkénti „Magyarország Uszonyosúszó 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 pont jogosultjainak
meghatározása.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Búvár Szakszövetség rendezésében, a
Mátrai Erőmű Búvárklub szervezésében kerül megvalósításra.
3. A verseny helyszíne, időpontja
Helyi/regionális versenyek: A Magyar Búvár Szakszövetség és a helyi oktatási intézmény vagy egyesület
megállapodás szerint, legkésőbb 2018. május 15-ig megrendezve.
Országos Döntő:
Időpont: 2019.június 08. (Szombat)
Helyszín: Dr. Csépe György Uszoda (3200 Gyöngyös, Pesti út 39.)
4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
I. korcsoport: 2010 évben vagy később születettek,
II. korcsoport: 2008-2009 évben születettek,
III. korcsoport: 2006-2007 évben születettek,
IV. korcsoport: 2004-2005 évben születettek,
V. korcsoport: 2002-2003 évben születettek,
VI. korcsoport: 1999-2001 évben születettek.

Felversenyzés
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így a 2004-ben születettek,
bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak.
Korlátozás
„B” kategóriában:


azok a versenyzők indulhatnak, akik a 2018/2019-es tanévben uszonyosúszás sportágban érvényes
versenyengedéllyel nem rendelkeztek/rendelkeznek;



kizárólag érvényes orvosi igazolással rendelkező versenyzők indulhatnak.

„A” kategóriában:


az országos döntőben korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként, iskolánként maximum négy
versenyző indulhat érvényes SE tagsági könyvvel, orvosi igazolással, érvényes versenyengedéllyel rendelkező
versenyzők indulhatnak.

Résztvevők
Helyi/regionális versenyek „B” kategória számára
A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel rendelkeznek és a nevezési
feltételeknek megfelelnek, a nevezési díjat befizették
Országos döntő
 „A” Kategória: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel
rendelkeznek és a nevezési feltételeknek megfelelnek, a nevezési díjat befizették


„B” Kategória: A helyi/regionális felmérő versenyek I-VI. helyen végzett tanulói.

5. Meghívás
MBSZ Uszonyosúszó Szakbizottsága jogosult versenyszámonként (nemenként, korcsoportonként, távonként és
úszásnemenként) három-három versenyzőt meghívni. A meghívott versenyzőknek érvényes nevezéssel kell rendelkeznie.
6. Versenyszámok
Helyi/ regionális versenyek
Egyéni versenyek „B” kategóriában szereplő leány és fiúversenyzők számára korcsoportonként az alábbi távokban és
úszásnemekben:
50 méteres uszonyos gyorsúszás
100 méteres uszonyos gyorsúszás
Országos döntő
Egyéni versenyek „A” és „B” kategóriában szereplő leány és fiúversenyzők számára korcsoportonként az alábbi távokban
és úszásnemekben:
„A” kategória
I. korcsoportban: 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás és 50 m uszonyos pillangóúszás,
II. korcsoportban: 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás és 50 m uszonyos delfinúszás,
III. korcsoportban: 50m, 100m felszíni úszás és 100m, 200m uszonyos gyorsúszás,
IV, V, és VI. korcsoportban: 50m búvárúszás, 100m felszíni úszás és 100m, 200m uszonyos gyorsúszás.
„B” kategória
I., II., III., IV., V., VI. korcsoportban 50m és 100m uszonyos gyorsúszás.

7. A versenyek lebonyolítása
Helyi/ regionális versenyek:
A versenyzők, a testnevelő/edző által korcsoport, nem és nevezési idő szerint kitöltött felmérő ív alapján kerülnek
beosztásra (1. számú melléklet)
Az eredmények megállapítása kézi időméréssel történik.
A legjobb idővel nevezett versenyzők az utolsó futamban indulnak
Értékelés
-

A helyezési sorrend a futamokban elért időeredmények alapján kerülnek megállapításra.
Minden korcsoport értékelésre kerül.
Az eredmények az MBSz által delegált szövetségi küldött aláírásával hitelesti.
Minden városból korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként az I-VI. helyen végzett tanuló meghívást
kap az országos döntőre.

Úszó stílus
-

Uszonyos gyorsúszás (bifins-BF)
Meghatározás: krall-úszás hason, váltott kartempóval. A víz alatti kiúszás csak a rajt és a fordulók utáni 15 m-es
szakaszon engedélyezett. A légzőcső, vagy úszó feje ki kell, hogy emelkedjen a víz felszíne fölé, meg kell, hogy
törje a vízfelszínt a 15 m-es vonal vége előtt.
A rajtkövön csak párhuzamos lábbal lehet állni, haránt állás nem engedélyezett.

Felszerelések és korlátozások
-

CMAS versenyszabályzat 2.3.2. pontja alapján
„Bi-fin” uszony
Minden korcsoportban bármilyen típusú kereskedelmi forgalomban beszerezhető krall (bi-fin) uszonyok, amely
nem hosszabb, mint 670 mm és nem szélesebb, mint 225 mm. Az uszonyokhoz neoprén zokni és neoprén
papucs használata engedélyezett, amennyiben az nem lóg ki az uszonyból.

Légzőcső: Használta nem kötelező
Úszódressz: Korlátozás nélkül
Országos Döntő:
08.30- 9.00 A csapatvezetők jelentkezése és az okmányok bemutatása
08.45- 9.00 Technikai értekezlet a csapatvezetők részére
09.00- 09.15 Versenybírói értekezlet
09.00 – 09.40 Bemelegítés
09.45 – 09.55 Megnyitó
10.00 – Verseny kezdete
„A” kat. 50 m uszonyos pillangóúszás I. kcs. leány, fiú
„A” kat. 50 m uszonyos delfinúszás II. kcs. leány, fiú
„B” kat. 50 m uszonyos gyorsúszás I- VI. kcs. leány, fiú
Eredményhirdetés
„A” kat. 50 m uszonyos gyorsúszás I- II. kcs. leány, fiú
„A” kat. 50 m felszíni úszás III. kcs. leány, fiú
„A” kat. 50 m búvárúszás IV, V, VI. kcs. leány, fiú
Eredményhirdetés
„B” kat. 100 m uszonyos gyorsúszás I - VI. kcs. leány, fiú
„A” kat. 100 m felszíni úszás III, IV, V, VI. kcs. leány, fiú
„A” kat. 100 m uszonyos gyorsúszás I - VI. kcs. leány, fiú
„A” kat. 200 m uszonyos gyorsúszás I - VI. kcs. leány, fiú
Eredményhirdetés

8. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Diáksport Szövetség honlapján
kialakított nevezési rendszerben kell megtenni
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő: 2019. május 31. (péntek).
Helyszíni nevezés NEM lehetséges!
Nevezési díj – versenyzőnként – 2.000 Ft/fő.
A nevezési díjakat készpénzben a helyszínen kell fizetni.
A futamok gördülékeny lebonyolítása érdekében kérünk mindenkit, hogy lemondás, vagy versenyszámról való
lehúzás esetén előre értesítsen minket: június 07. 12 óráig a veressandras75@gmail.com e-mail címen vagy a
helyszínen ÍRÁSBAN.
9. Költségek
Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a szervezők biztosítják.
A versenyen való részvételi, az utazási, a szállás, az étkezési, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők
viselik.
Belépés: A szervezőknek 2019. június 07-ig leadott névsor alapján a versenyzők az uszoda területére térítésmentesen
léphetnek be! veressandras75@gmail.com
Az előzetesen leadott testnevelő/edzők belépése ingyenes, az ezen felüli kísérők számára 12.00-ig 200 Ft-os látogatójegy
váltása kötelező. 12:00 után teljes árú belépő megváltása mellett lehet a uszoda területére belépni.
10. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, továbbá a
résztvevőknek az igazoltatás során be kell mutatniuk az alábbi dokumentumokat:



„A” kategória: érvényes SE tagsági könyv, sportorvosi igazolás, érvényes versenyengedély;
„B” kategória: orvosi igazolás.

11. Díjazás
A helyi/ regionális versenyeken résztvevők helyezéstől függetlenül emlékoklevélben részesülnek.
Versenyszámonként az 1-3. helyezett versenyzők érem, az 4-6. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek.
12. Egyéb rendelkezések:
 Felszerelés
III. – IV. – V. - VI. korosztályban felszíni úszásnál nagyuszony, uszonyos gyorsúszásnál valamennyi, a kereskedelmi
forgalomban kapható uszony használható.
I - II. korcsoportban valamennyi, a kereskedelmi forgalomban kapható uszony használható.
 A rendező fenntartja a változtatás jogát!
 Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen!
 Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Búvár Szakszövetség hatályos versenyszabályzata, és a Diákolimpia
2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatban” meghatározottak szerint kell eljárni.

További információ:
Magyar Búvár Szakszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: (06-1) 325-1792
E-mail: versenysport@buvar.hu
Honlap: www.buvar.hu

Magyar Diáksport Szövetség
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Tel: (+36-1) 273-3570
www.diakolimpia.hu

