MISKOLC VÁROSI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG
3528 Miskolc, Sík u. 16.
E-mail: miskolc.diaksport@gmail.com
Honlap: www.mvdsz.hu

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
I-IV. korcsoport
VÁROSI DÖNTŐ

A verseny célja:

Miskolc város általános iskolásainak versenyzési lehetőség
biztosítása, a sportág népszerűsítése és a továbbjutás eldöntése.

A verseny rendezője:

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

A verseny ideje:

I-II. kcs.
III-IV. kcs.

A verseny helye:

Kemény Dénes Városi Sportuszoda

Nevezési határidő:

2022. január 3. hétfő 24.00 (MDSZ honlapon)

A verseny résztvevői:

Azok a I-IV. korcsoportos tanulók, akik a nevezési feltételeknek
megfelelnek.

2022. január 7. (péntek) 9.00 óra
2022. január 7. (péntek) 11.15 óra

III., IV. korcsoport „B” kategóriában csak azok a versenyzők
indulhatnak, akik 2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31. között
úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek

Testnevelő tanár, vagy hivatalos kísérő hiányában versenyző nem
indulhat el a versenyen!

Igazolás:

Igazolás és az Úszókarton leadása I-II. kcs. 8.00-tól 8.30-ig lehetséges
III-IV. kcs 10.15-től 10.45-ig lehetséges.

A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési
lapot vagy megbízólevelet.







Internetről kinyomtatott nevezési lap, diákigazolvány szükséges.
A nevezési lapot az Úszókartonnal együtt kell leadni.
Úszókartonról minden iskola maga gondoskodik.(Honlap/letöltések)
Az Úszókartonra csak azoknál a versenyzőknél kell feltüntetni időeredményt, akik
egyesületek közötti versenyen mért idővel rendelkeznek.
A váltóversenyen indulók az Úszókarton hátoldalán az indulás sorrendjében
tüntessék fel a váltó tagjait!

Lebonyolítás:

A résztvevők létszámától függően időfutamokkal, alább felsorolt
versenyszámok sorrendjében.
A versenyt az I. korcsoportos fiú tanulók kezdik.

Versenyszámok:

fiú és leány

I. kcsp.

II. kcsp.

III. kcsp. „B”

IV. kcsp. „B”

50m gyors

50m gyors

100m gyors

100m gyors

50m mell

50m mell

100m mell

100m mell

50 m hát

50m hát

100m hát

100m hát

4x50m gyorsváltó

4x50m gyorsváltó

4x50m gyorsváltó

Továbbjutók:

Miskolc város 1-3. helyezettje kategóriánként és nemenként.

Korlátozások:

Egy iskolából egyéni indulóként versenyszámonként és nemenként 2 tanuló
szerepeltethető, a váltóban pedig iskolánként egy váltó indulhat.
Az I. korcsoportban egy versenyző maximum két egyéni számban indulhat.
A II., III., IV. korcsoportban egy versenyző két egyéni és a váltószámban
indulhat.
III., IV. korcsoport „B” kategóriában csak azok a versenyzők indulhatnak, akik
2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31. között úszás sportágban
érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek!

Egyebek:

A verseny előtt az I-II. kcs. bemelegítése 8.15-kor kezdődik és 8.50-ig tart.
a III-IV. kcs. bemelegítése 10.30-kor kezdődik és 11.00-ig tart.

A városi döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet "szétúszással"
kell eldönteni.
A városi döntőn a két rajt szabály kerül alkalmazásra.
Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség versenyszabályai
érvényesek.
Az eltűnt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Figyelem! Mindenki olvassa el és nyomatékosan kérem, hogy tartsa be a 1. számú mellékeltben
található egészségügyi utasításokat a saját és mások egészségének megőrzése végett!!!
Miskolc, 2021. december 12.
Juhász Judit
szakágvezető

1. számú melléklet:
Koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
-

A Diákolimpia® rendezvényeken kizárólag egészséges versenyző, hivatalos kísérő,
szervező és egyéb közreműködő vehet részt.
A Diákolimpia® rendezvényen a versenyzőkön, hivatalos kísérőkön
(csapatvezető/felkészítő), szervezőkön és az egyéb közreműködőkön kívül kizárólag
védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
A résztvevők számára kötelező az alábbi előírások, ajánlások betartása:
➢ Érkezzetek sportruházatban a versenyre, lehetőség szerint kerüljétek az öltöző közös
használatát!
➢ Érkezéskor a megfelelő kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata kötelező, ezt
követően a rendezvény időtartama alatt ennek rendszeres ismétlése ajánlott!
➢ a rendezvények helyszínén a versenyzők, hivatalos kísérők, játékvezetők a
sporttevékenységen kívüli időszakban, valamint a közreműködők (rendezők, önkéntesek,
versenybírók, asztalszemélyzet) és a nézők számára a rendezvény teljes időtartalma alatt
kötelező a maszk használata!
➢ Kerüljétek az arcotok – különösen a szemetek és szátok – érintését!
➢ A folyadék pótlására használjátok saját kulacsotokat vagy flakonotokat!
➢ A mérkőzés/verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos
üdvözlést nem ajánljuk, helyette az ököl vagy könyök összeérintését javasoljuk!
➢ Törekedjetek a zsúfoltság elkerülésére, és a 1,5–2 méteres védőtávolság megtartására,
különösen a megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb. során

