
 

 

 

 

 

  

 

ÚSZÁS MEGYEI 

DÖNTŐ 

2022. 01.29. 

 



 

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 

7624 Pécs, Jurisics. u. 4. II/23. 

Telefon: 70/311-0736; E-mail: ngtp1954@gmail.com ; Web: www.bmdiaksport.hu  

_____________________________________________________________________________ 

ÚSZÁS 

III., IV., V-VI. KORCSOPORT „B” kategória 

és 

I., II. KORCSOPORT  

PÉCS VÁROSI ÉS BARANYA MEGYEI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA  

2021/2022. 

1. A verseny célja: az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók 

körében; a sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben való kialakítása, 

megvalósítása; a versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jártasságot és 

készséget szerzett fiatalok részére; a megyebajnoki cím eldöntése. 

2. A verseny rendezője: a Baranya Megyei Diáksport Tanács és a PSN Zrt. 

 

Versenybíróság:   Elnök: Faludi László 

    Titkár: Tarnóczi Tamás 

    Vezető versenybíró: Ignácz Vendel 

3. A verseny időpontja, helyszíne: 2022. január 29. (szombat) 8,00 óra 

Abay Nemes Oszkár Sportuszoda (Pécs, Szendrey J. u. 6.) 

4. Résztvevők: Az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírása „A Diákolimpia Versenyszabályzata” VII. 

pontja és Korcsoport melléklete szerint. 

Korcsoport: 

Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként: 

- az I. korcsoportba tartozó, 2013-ban, vagy később született tanulók; 

- a II. korcsoportba tartozó, 2011-2012-ben született tanulók; 

- a III. korcsoportba tartozó, 2009-2010-ben született tanulók; 

- a IV. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók; 

- az V-VI. korcsoportba tartozó, 2002-2006-ban született tanulók. 

 

Váltóversenyben kategóriánként és nemenként: 

- a II. korcsoportba tartozó, 2011-2012-ben született tanulók; 

- a III. korcsoportba tartozó, 2009-2010-ben született tanulók; 

- a IV. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók; 

- az V-VI. korcsoportba tartozó 2002-2006-ben született tanulók. 

 

 

http://www.bmdiaksport.hu/


 

Felversenyzés:  

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a 2007-

ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. 

korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt. 

Korlátozás: 

- I. korcsoport: egy versenyző legfeljebb két számban indulhat. 

- II. korcsoport: egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat.  

            A váltószámokban egy iskola több csapatot is indíthat. 

- III., IV., és V.-VI. korcsoport:  

Egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat. 

A váltószámokban korcsoportonként és nemenként egy iskola több  csapattal is 

indulhat. 

- A III., IV., V. és VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. 

szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel 

nem rendelkeztek. 

5. Nevezés:  

Az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírása „A Diákolimpia Versenyszabályzata” X. pontja 

szerint. A diákolimpián való részvétel feltétele az elektronikus nevezés. 

 

Nevezni kizárólag elektronikus úton lehet (az iskola felhasználó nevével és kódjával belépve): 

korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként a Magyar Diáksport Szövetség honlapján, 

a www.diakolimpia.hu weboldalon.  

A honlapon kitöltött nevezési lap kinyomtatott, az iskola igazgatójával aláírt példányát a 

verseny megkezdése előtt, minimum 30 perccel a versenyirodán kell leadni igazolás céljából. 

Azon tanulók, akik körzeti diákolimpián (Komlón, Mohácson, stb.) már részt vettek, azoknak 

nem kell még egyszer nevezniük a nevezési rendszerben. Őket a diáksport-körzetvezető juttatja 

tovább a nevezési rendszerben, amivel indulási jogosultságot szereznek a megyei döntőre. DE: 

Ebben az esetben is szükséges a versenyre kitöltött nevezési lapot a verseny megkezdése előtt, 

minimum 30 perccel a versenyirodán leadni (igazolás céljából). 

 

Nevezési határidő: 2022. január 26. (szerda) 12:00 óra 

 

A NEVEZÉSI HATÁRIDŐT KÖVETŐEN, illetve a HELYSZÍNEN NEVEZÉSRE NINCS  

LEHETŐSÉG! 

A versenyszámokra történő futambeosztásokhoz kérjük, hogy a versenykiírás 1. számú 

melléklet táblázatát kitöltve a fenti email címre 2022. január 26. (szerda)-ig szíveskedjen 

megküldeni! Abban az esetben is, ha nincs legjobb időeredménye a tanulónak; ilyen esetben 

kérjük a rovatot üresen hagyni! Ennek hiányában a futambeosztást csak a rendelkezésre álló 

adatok figyelembe vételével tudjuk kialakítani, és a későbbi reklamációnak helye nincs! 

 

 

http://www.diakolimpia.hu/


 

6. Igazolás: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírása „A Diákolimpia Versenyszabályzata XII. 

pontja szerint, így különösen: 

„A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve csapat tagja 

rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben 

történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy 

csapat nevezési lappal.” 

7. Lebonyolítás: (Az időpontok tájékoztató jellegűek!) 

8,00 – 8,30 óra Bemelegítés az I. korcsoport részére 

8:30 óra: I. korcsoport versenye 

1./ 50 m fiú gyorsúszás 

2./ 50 m leány gyorsúszás 

3./ 50 m fiú mellúszás 

4./ 50 m leány mellúszás  

5./ 50 m fiú hátúszás 

6./ 50 m leány hátúszás 

Eredményhirdetés 

 

9:30 – 10:00 óra Bemelegítés a II. korcsoport részére 

10,00 óra: II. korcsoport:  

1./ 50 m fiú gyorsúszás 

2./ 50 m leány gyorsúszás 

3./ 50 m fiú mellúszás 

4./ 50 m leány mellúszás  

5./ 50 m fiú hátúszás 

6./ 50 m leány hátúszás 

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó  

8./ 4x50 m leány gyorsváltó  

Eredményhirdetés 

 

11:30 – 12:00 óra Bemelegítés a III. korcsoport részére 

12:00 III. korcsoport versenye 

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B”  

2./ 100 m leány gyorsúszás „B”  

3./ 100 m fiú mellúszás   „B”  

4./ 100 m leány mellúszás „B”  

5./ 100 m fiú hátúszás „B”  



 

6./ 100 m leány hátúszás „B”  

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B”  

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B”  

Eredményhirdetés és bemelegítés 

 

13:00 – 13:30 óra Bemelegítés a IV.-V.-VI. korcsoport részére 

13,30 óra: IV. korcsoport versenye  

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B”  

2./ 100 m leány gyorsúszás „B”  

3./ 100 m fiú mellúszás   „B”  

4./ 100 m leány mellúszás „B”  

5./ 100 m fiú hátúszás „B”  

6./ 100 m leány hátúszás „B”  

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B”  

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B”  

Eredményhirdetés és bemelegítés 

 

14,30 óra: V-VI. korcsoport versenye 

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B”  

2./ 100 m leány gyorsúszás „B”  

3./ 100 m fiú mellúszás   „B”  

4./ 100 m leány mellúszás „B”  

5./ 100 m fiú hátúszás „B”  

6./ 100 m leány hátúszás „B”  

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B”  

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B”  

Eredményhirdetés és bemelegítés 

 

 

8. Költségek: a versenyrendezés költségeit a BmDST, a helyszínt a PSN Zrt., az érmeket a Magyar 

Diáksport Szövetség biztosítja; az egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

 

9. Díjazás:  

Korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként az I-III. helyezett egyéni versenyző, 

illetve váltócsapat érem díjazásban részesül. 



 

10. Egyéb rendelkezések:  

• A megyei döntőn a két rajtszabály kerül alkalmazásra. 

• A megyei döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell 

dönteni. 

• A medencetérben/versenytérben csak hivatalos személy tartózkodhat. 

• A verseny helyszínén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, személyes holmikért felelősséget 

nem vállalunk! 

• Az országos döntő forgatókönyve, az indulók listája az MDSZ honlapján megtekinthető, 

letölthető. (www.diakolimpia.hu) Az országos döntő az I., II. korcsoportnak 2022. március 

19. (szombat), a III., IV. korcsoportnak „B” kategóriában 2022. március 20. (vasárnap), az V-

VI. korcsoportoknak „B” kategóriában 2022. március 19. (szombat) Debrecenben kerül 

lebonyolításra. 

• A versenykiírásban nem érintett kérdésekben az MDSZ központi versenykiírásában 

meghatározott általános szabályok az irányadóak. 

 

11. A KORONAVÍRSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az 

eseményre belépni az alábbiak szerint lehet. 

Az uszodába belépni csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet. Kivétel a 18. életévet be 

nem töltött VERSENYZŐ.  

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására szolgáló 

hatósági igazolványt a belépéskor ellenőrzik. 

 

Maszkhasználat. 

A résztvevők számára az esemény teljes időszakában, míg a versenyzők és a versenybírók 

számára -a sporttevékenység időszakát  kivéve- kötelező a maszk viselése. 

 

Kézfertőtlenítő 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 

Kérjük, -elsősorban- a közös használatú tárgyak érintése előtt használjon kézfertőtlenítőt. 

 

A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésében 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 

 

 

JÓ VERSENYT és SPORTSZERŰ KÜZDELMET KÍVÁNUNK! 

 

Pécs, 2022. január 10. 

Tarnóczi Tamás sk. 

a versenybíróság titkára      

  

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


 

1. számú melléklet 

 

Táblázat  

a 2021/2022. tanév Pécs Városi és Baranya Megyei Úszó Diákolimpia döntőjének  

futambeosztásához 

 

Iskola neve:  

 

Korcsoport és 

kategória: 

Versenyszám: Tanuló neve: Születési év: 

 

Legjobb 

időeredmény: 
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