BÚVÁRSPORT
USZONYOSÚSZÓ DIÁKOLIMPIA
1. A verseny célja:
- korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév Diákolimpia bajnoki címeit és
helyezéseit,
- az utánpótlás nevelés segítése, versenylehetőség biztosítása
- a sportág népszerűsítése.
2. A verseny rendezője:
-Az Országos döntőt a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Búvár Szakszövetség
közösen rendezi meg.
3. Az országos döntő ideje, helyszíne:

2011. február 20. (vasárnap)

Kecskemét, Fedett uszoda

4. Résztvevők:
- akik az „Általános szabályok” 4. pontjának megfelelnek,
- a versenyzéshez szükséges felszereléssel és érvényes orvosi igazolással rendelkeznek,
- a nevezés feltételeinek megfelelnek,
- az Országos döntőben indulnak /korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként/:
a., búvár klubonként három versenyző,
b., MBSZ Uszonyosúszó Szakbizottsága által meghívott versenyszámonként három
versenyző.
5. Korcsoportok: az „Általános szabályok” 5. pontja szerint.
6. Igazolás: az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
7. Versenyszámok:
I., korosztályban

50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos pillangó úszás, leány, fiú

II. korosztályban

50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos delfin úszás, leány, fiú

III., korosztályban

50m, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú

IV., - V., - VI. korosztályban

50m búvárúszás, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú

8. A verseny lebonyolítása: a sportág szabályai szerint.
9. Nevezés:
A sportág országos döntőjére azok a diákok nevezhetnek, akiket a klubjuk az iskola
megnevezésével a versenyre a versenyszámonkénti nevezéseket a sportágban rendszeresített

nevezési íven a szabályoknak megfelelően kitöltve megküldik e-mailen az MBSZ-be: az
buvar@buvar.hu, és a versenybirosag@vodafone.hu e-mail címekre.
Nevezési határidő: 2011. február 10.
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!!
10. Díjazás: az „Általános szabályok” 7. pontja szerint.
11. Költségek:
nevezési díj - versenyzőnként – 1.500 Ft.
Az Országos döntő rendezési költségeit az MBSZ, az érmeket és az okleveleket az MDSZ
biztosítja a két szövetség között megkötött megállapodás szerint.
A részvételi költségek a résztvevőket terhelik.
12. Egyebek:
Valamennyi résztvevő csapat egy fő versenybírót köteles a szervező bizottság részére
biztosítani!
13. Program:
09.00-ig
09.00 – 09.45
09.50 – 10.00
10.00 – tól

nevezések leadása
bemelegítés
megnyitó
verseny I. kcs.

leány, fiú 50 m uszonyos pillangó úszás

II. kcs.

leány, fiú 50 m uszonyos delfin úszás

III., kcs.

leány, fiú 50 m felszíni úszás

IV., V., VI. kcs.

leány, fiú 50 m búvárúszás

I. - II. kcs.

leány, fiú 50 m felszíni gyorsúszás

III., IV., V., VI. kcs.

leány, fiú 100 m felszíni úszás

I. - VI. kcs.

leány, fiú 100 m uszonyos gyorsúszás

I., - VI. kcs.

leány, fiú 200 m uszonyos gyorsúszás

(V. és a VI. kcs-ban, amennyiben 6 fő alatt lesz valamelyik korcsoportban az indulók száma,
akkor a két korcsoport összevonásra kerül és együtt lesz értékelve.)
A Magyar Búvár Szakszövetség indokolt esetben fenntartja a változtatás jogát!

