
 

 

 

 



 

 

 

2021/2022. 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.  

• 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 

Időpont: 2022. június 05. (Vasárnap) 

Helyszín: Dr. Csépe György Uszoda (3200 Gyöngyös, Pesti út 39.) 

4. A verseny résztvevői 

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

Korcsoportok 

I. korcsoport: 2013. évben vagy később születettek, 

II. korcsoport: 2011-2012. évben születettek, 

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 csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így a 2006-ban születettek, 
bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak. 



 

 

 

Korlátozás 

„B” kategóriában: 

• azok a versenyzők indulhatnak, akik uszonyosúszás (MBSZ) és úszás (MUSZ) sportágban a 2021/2022-es 
tanévben érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek/rendelkeznek; 

• kizárólag érvényes orvosi igazolással rendelkező versenyzők indulhatnak. 

„A” kategóriában: 

• az országos döntőben korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként, iskolánként maximum három 
versenyző; 

• orvosi igazolással, érvényes – búvárúszó, vagy úszó – versenyengedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak. 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel rendelkeznek és a nevezési 
feltételeknek megfelelnek, a nevezési díjat befizették 

5. Versenyszámok 

Egyéni versenyek „A” és „B” kategóriában szereplő lány és fiúversenyzők számára korcsoportonként az alábbi távokban 
és úszásnemekben: 

„A” kategória: 

I. korcsoportban: 50m, 100m uszonyos gyorsúszás és 50 m uszonyos pillangóúszás, 

II. korcsoportban: 50m, 100m uszonyos gyorsúszás, 50 m felszíni úszás és 50 m uszonyos pillangóúszás 

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, 100m uszonyos gyorsúszás és 50m uszonyos pillangóúszás 

6. A versenyek lebonyolítása 

• A versenyszámok korcsoportonként és nemenként külön kerülnek megrendezésre. 

• A versenyzők a korcsoportjuknak megfelelő versenyszámba, a nevezési idejük alapján időfutamokba lesznek 
beosztva, ahol a legutolsó futam a legerősebb. 

• A verseny 8 pályán kerül lebonyolításra. 

• Az országos döntő részletes programját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint. 

A nevezést valamennyi korcsoportban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési 
rendszerben kell megtenni. 

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/). 

Nevezéseket kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el. 

Nevezési határidő: 2022. május 27. 

Helyszíni nevezés NEM lehetséges! 

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


 

 

 

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 június 03. 12 óráig a veressandras75@gmail.com e-mail címen vagy a helyszínen írásban 
tájékoztassa a szervezőt. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen 
„6. 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 versenyző(k) részére 
felvételi többletpont igazolás nem kerül kiállításra. 

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. 

8. Költségek 

Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a szervezők biztosítják. 
A versenyen való részvétel, az utazás, szállás és étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 
 
Belépés: a versenyzők és edzőik; a szervezőknek (veressandras75@gmail.com) 2022. június 02-ig leadott névsor 
alapján az uszoda területére térítésmentesen léphetnek be!  

A csapatok kísérői; 8 versenyzőhöz tartozó 1 kísérő a csapathoz tartozóan az uszoda területére térítésmentesen léphet 
be. 

A verseny látogatói 11.00 óráig a strandpénztárnál váltott kísérőjegy (300 Ft) ellenében, 11.00 órától pedig napijegy 
ellenében léphetnek be. 

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, továbbá a 
résztvevőknek az igazoltatás során be kell mutatniuk az alábbi dokumentumokat: 

• „A” kategória: érvényes SE tagsági könyv, orvosi igazolás, érvényes versenyengedély; 

• „B” kategória: orvosi igazolás. 

10. Díjazás 

Versenyszámonként az 1-3. helyezett versenyzők érem, az 4-6. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 

11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

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

Maszkhasználat: 

A nézők, a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők/versenybírók számára zárt térben javasolt a maszk viselése.  

Kézfertőtlenítő: 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 
Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt. 

Távolságtartás: 

mailto:veressandras75@gmail.com
mailto:veressandras75@gmail.com


 

 

 

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). 
 

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 
2021/2022. 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 

 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
http://www.buvar.hu/


 

 

 

 
1. számú melléklet: 

Az országos döntő programja: 

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 felszíni úszás   III. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 50 m búvárúszás   IV, V, VI. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 50 m uszonyos gyorsúszás  I- II. kcs. leány, fiú 

„B” kat. 50 m uszonyos gyorsúszás  I- VI. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 50 m uszonyos pillangóúszás  I. kcs. leány, fiú 

„B” kat. 50 m uszonyos pillangóúszás I - VI. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 50 m uszonyos felszíni úszás II. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 200 m uszonyos gyorsúszás  III - VI. kcs. leány, fiú 

„B” kat. 100 m uszonyos gyorsúszás  I - VI. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 100 m uszonyos gyorsúszás  I - VI. kcs. leány, fiú 

„A” kat. 100 m felszíni úszás   III, IV, V, VI. kcs. leány, fiú 

 

Az eredményhirdetések a versenyszámok közben lesznek lebonyolítva.  

 

 

 
 


