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2021/2022. TANÉVI 
ÚSZÁS „A” KATEGÓRIA DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

 
Az Úszás „A” Kategória 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 Úszó 
Szövetség (a továbbiakban: MUSZ) rendezi meg. 

1. A verseny célja: 

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat a 
diákolimpiai döntőn 

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges 

életmód népszerűsítése  

• A tanév nemenkénti, korcsoportonkénti, kategóriánkénti, versenyszámonkénti „Magyarország Úszó 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 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.  

2. Az országos döntő rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Úszó Szövetség. 

Versenybíróság 

Elnöke: Szentirmay Andrea 

 

Az országos döntő helye és ideje 

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda (1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7.) 

Időpontja: 2022. május 27-28. (péntek-szombat) 

3. Az verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoportok 

• III. korcsoport 2009-2010 évben születettek, 

• IV. korcsoport 2007-2008 évben születettek, 

• V. korcsoport 2005-2006 évben születettek. 

• VI. korcsoport 2002-2004 évben születettek. 

Felversenyzés 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nincs. 

Korlátozás 

Egy versenyző legfeljebb 2 egyéni versenyszámban és a váltókban indulhat. 
A sportorvosi engedély, valamint szakmai minimum vizsga szükséges. 
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Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek. 

4. Versenyszámok 

„Nemenként a III., IV., V. és VI. korcsoport részére egyéni, illetve váltóverseny a III., IV. és V-VI. korcsoportba tartozó 
tanulók részére, az alábbi versenyszámokban: 

Egyéni versenyszámok 

50 méter pillangó, 50 méter hát, 50 méter mell, 50 méter gyors 

100 méter pillangó, 100 méter hát, 100 méter mell, 100 méter gyors 

200 méter pillangó, 200 méter hát, 200 méter mell, 200 méter gyors, 200 méter vegyes 

Váltóverseny 

4x50 méter gyors váltó 

4x50 méter vegyes váltó 

5. A verseny lebonyolítása 

A futamok besorolása a korcsoportok összevonásával a nevezési idő alapján történik. Utolsó futamban úsznak a legjobb 
idővel rendelkező versenyzők. 
A versenyen egyrajtszabály érvényes. 

Egyéni időfutam III., IV., V., VI. korcsoport és váltóverseny III., IV., és V-VI. korcsoport részére (2022. 05.27.) 

7:30-tól folyamatosan Regisztráció (nevezési lappal és a kék könyv bemutatásával történik) 
8:30 – Bemelegítés 
9:30-tól Verseny 
A 8. versenyszám után 30perces technikai szünet, mely alatt újabb bemelegítésre van lehetőség. 

Egyéni időfutam III., IV., V., VI. korcsoport és váltóverseny III., IV., és V-VI. korcsoport részére (2022.05.28.) 

7:30-tól folyamatosan Regisztráció (nevezési lappal és a kék könyv bemutatásával történik) 
8:30 – Bemelegítés 
9:30-tól Verseny 
A 22. versenyszám után 30perces technikai szünet, mely alatt újabb bemelegítésre van lehetőség. 
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Versenyszámok és azok sorrendje: 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA A KATEGÓRIA 

  1. NAP délelőtt 
9.30 

   2. NAP délelőtt 
9.30 

  

1. 200 FFI PILLANGÓ 9. 200 FFI MELL 15. 50 FFI PILLANGÓ 23 100FFI PILLANGÓ 

2. 
200 NŐI 
PILLANGÓ 

10. 200 NŐI MELL 16. 50 NŐI PILLANGÓ 24 100 NŐI PILLANGÓ 

3. 200 FFI HÁT 11. 100 FFI GYORS 17. 200 FFI GYORS 25 50 FFI MELL 

4. 200 NŐI HÁT 12. 100 NŐI GYORS 18. 200 NŐI GYORS 26 50 NŐI MELL 

5. 100 FFI MELL 13. 200 FFI VEGYES 19. 50 FFI HÁT 27 100 FFI HÁT 

6. 100 NŐI MELL 14. 200 NŐI VEGYES 20. 50 NŐI HÁT 28 100 NŐI HÁT 

7. 4X50 FIÚ GYORS   21 
4X50 FIÚ 
VEGYES 

29 50 FFI GYORS 

8.  
4X50 LÁNY 
GYORS 

  22 
4X50 LÁNY 
VEGYES 

30. 50 NŐI GYORS 

6. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint elektronikusan kell 
nevezni. 

Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción 
keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/). 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.  

A megfelelően kitöltött és aláírásokkal ellátott nevezési lapot a területi selejtezőkön, valamint az országos döntőn a szervezőnek 
szükséges leadni. 

Nevezés során a tanulók kizárólag nevezési idővel rögzíthetők. Nevezéssel egyidejűleg kérjük jelölni az eseményen 
résztvevő testnevelő/felkészítő személyét is. 

Nevezési határidő: 2022.04.20 (szerda) 

• Nevezési díj:  
egyéni 2500 Ft/rajt, 
váltó 3000ft/rajt 
Nevezési díj befizetése helyszínen, kézpénzes számla ellenében. 

A nevezési határidő utáni módosításra további nevezésekre lehetőség nincs.  

Váltó csapattag módosítást az adott versenynap reggelén 8:30-ig kell véglegesíteni. Határidőig le nem adott 
csapatösszeállítás esetén a váltó nem állhat rajthoz. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen „7. 
Nevezés” pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –, 
az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség 
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi 
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken 
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja. A 
rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó 
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
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7. Költségek 

A verseny rendezési költségeit a rendezők biztosítják. Az utazás, szállás és étkezés, és az egyéb felmerülő költségeket a 
résztvevők viselik. 

8. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi 
kiegészítéssel: 
A sportorvosi engedélyt és a szakmai minimum vizsga igazolását bemutatják.  

9. Díjazás 

A helyezések eldöntése az időfutamokban elért időeredmények alapján, korosztályonként történik. 

• Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok éremdíjazásban részesülnek.  

• Az 1-6. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok oklevelet vehetnek át. 

• Különdíjban részesül minden korosztály fiú és leány versenyzője, az elért időeredmény FINA pontértéke alapján. 

 

10. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint lehet 
látogatni: 

Nézők: 

A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy tartózkodhat. 

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi 
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik. 

A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre. 

Maszkhasználat: 

A maszk használata a versenyzők, a hivatalos kísérők, a nézők esetében javasolt a rendezvény teljes időtartalma alatt! 

Kézfertőtlenítő: 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 

Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt. 

Távolságtartás: 

Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot 

Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések 
betartásában. 

A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen 
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb változatot: 
(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf). 

A fentieken kívül a helyszínen érvényben lévő aktuális előírások betartása kötelező. 

 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
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11. Sportági és egyéb rendelkezések: 

• A verseny lebonyolítás 10 pályás 50m-es versenymedence elektromos időméréssel történik. 

• Az uszodában papucs használata kötelező 

• Az értéktárgyakért a szervező felelősséget nem vállal. 

• A MUSZ ranglistájába kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező MUSZ tagszervezet versenyzőinek eredményei 

számítanak. 

 
Belépés: versenyzők és a hivatalos kísérők részére az uszodábai belépés díjtalan. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nézők részére a belépés 500 Ft/nap 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia „Versenyszabályzata”, a Magyar Úszó 

Szövetség, valamint a FINA hatályos szabályi érvényesek. 

A versennyel kapcsolatos információk a Magyar Úszó Szövetség honlapján elérhetőek. (www.musz.hu) 

MUSZ engedélyszám: 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Szervező: Magyar Úszó Szövetség  

e-mail: musz@musz.hu;  
 
 

Nevezéssel kapcsolatos információ: 
Magyar Diáksport Szövetség Ügyfélszolgálata 

+36-80/402-402 

 

http://www.musz.hu/
mailto:musz@musz.hu
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