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A 2022/2023. TANÉVI 

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 

”B” kategóriás DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁSA 

Az I., II. Nyílt és a III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategóriás Úszás 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 rendezi meg. 

1. A verseny célja  

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

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy úszás sportágban a diákok eredményesen képviseljék 
iskolájukat a Diákolimpia® versenyrendszerében. 

• A tanév nemenként, korcsoportonként és kategóriánként „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. A verseny rendezője  

 
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés keretében a Magyar 

Úszó Szövetség (MUSZ) szervezésében kerül megrendezésre. 
 

Kapcsolattartó 

Jókuti Péter – diakolimpia2023@musz.hu;  

 

3. A versenyek helyszínei, időpontjai  
Országos döntő 

Időpont: 2023. március 31. (péntek) 
Helyszín: Gyarmati Dezső Uszoda (Budapest, Máriaremetei út 224, 1029) 

 

Nevezési (visszajelzési) határidő a továbbjutott versenyzőknek: 2023. március 10. 
Az országos döntőn való részvétel lemondására eddig a határidőig van lehetőség, a 

tartalék versenyzők értesítése 2023. március 17-ig megtörténik. 

A végleges program 2023. március 1-től lesz elérhető a www.musz.hu oldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diakolimpia2023@musz.hu
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Korcsoport 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” 
VII.pontjában meghatározottak szerint. 

I. korcsoport 2014. évben vagy később születettek, 

II. korcsoport 2012-2013. évben születettek, 

III. korcsoport 2010-2011. évben születettek, 

IV. korcsoport 2008-2009. évben születettek, 

V-VI. korcsoport 2003-2007. évben születettek. 

 

Felversenyzés 

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat, egyéni és váltó számokban 

felversenyzés nem lehetséges. 

Korlátozás 

Egy versenyző legfeljebb 2 egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat. 

A III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategória Diákolimpia® versenyein csak azok a tanulók 
indulhatnak, akik 2020. szeptember 01. és 2022. augusztus 31. között úszás 

sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 

Résztvevők 

Országos döntő: 

– Az országos elődöntők 1-3. helyezett egyéni versenyzői (4. helyezett tartalék), 
kivéve a Közép-Magyarország régió, ahol az 1-6. helyezett egyéni versenyzői (7. 

helyezett csapat tartalék). 

– Az országos elődöntők 1-3. helyezett váltócsapatai (4. helyezett tartalék), kivéve a 
Közép-Magyarország régió, ahol az 1-6. helyezett váltócsapatai (7. helyezett csapat 

tartalék). 

4. A verseny résztvevői 
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Versenyszámok  

 

 

 

Az I., II. korcsoport és a III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategóriába tartozó döntőbe 
jutott tanulók részére egyéni, illetve váltóverseny, nemenként az alábbi 

versenyszámokban: 

Egyéni versenyszámok 

I. és II. korcsoport 

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

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 

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

Váltóverseny 

I. és II. korcsoport és III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 

4x50 méter gyors váltó 

 

A verseny tervezett programja 
Bemelegítés: 2023. március 31. péntek 9.00-9.50 
Verseny kezdete: 2023. március 31. péntek 10.00 

Versenyszámok és azok sorrendje 

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

 

1. 50m fiú pillangóúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

2. 50m lány pillangóúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

3. 50m fiú pillangóúszás I., II. korcsoportok 

4. 50m lány pillangóúszás I., II. korcsoportok 

5. 100m fiú hátúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

6. 100m lány hátúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

7. 50m fiú hátúszás I., II. korcsoportok 

8. 50m lány hátúszás I., II. korcsoportok 

 EREDMÉNYHIRDETÉS  
9. 100m fiú mellúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

10. 100m lány mellúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

11. 50m fiú mellúszás I., II. korcsoportok 

12. 50m lány mellúszás I., II. korcsoportok 

13. 100m fiú gyorsúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

14. 100m lány gyorsúszás III., IV., V-VI. korcsoportok 

15. 50m fiú gyorsúszás I., II. korcsoportok 

16. 50m lány gyorsúszás I., II. korcsoportok 

 EREDMÉNYHIRDETÉS  
17. 4x50m fiú gyorsváltó III., IV., V-VI. korcsoportok 

18. 4x50m lány gyorsváltó III., IV., V-VI. korcsoportok 

19. 4x50m fiú gyorsváltó I., II. korcsoportok 

20. 4x50m lány gyorsváltó I., II. korcsoportok 

6. Lebonyolítás 



 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. 

pontja szerint. 

A regionális fordulókról továbbjutott versenyzőket az MDSZ értesíti.  

A részvételi szándékot legkésőbb 2023. március 10. 24:00-ig kell jelezni a 
diakolimpia2023@musz.hu e-mail címre. 

A visszajelzés elmulasztása esetén a versenyző nem állhat rajthoz. A nevezési határidő 
lejárta után a az 1-es majd a 2-es számú tartalékok kapnak értesítést. 

Az e-mailben fel kell tűntetni az iskolához tartozó kísérő nevét is! 

Az e-mailnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, születési évét, versenyszámait, iskola 

nevét, valamint a kísérő testnevelő nevét. 

Visszajelzési határidő 
2023 március 1. – 2023 március 10.  

A nevezések módosítására a nevezési határidő lejárta után nincs lehetőség. A nevezési 
határidőn túl leadott nevezéseket nem fogunk el. Helyszíni nevezés nincs. 

 
 

Nevezési díj 

Országos döntő 

Egyéni versenyszám 2500 Ft/rajt, 

Váltó versenyszám 3000 Ft/rajt 

A nevezési díjat kizárólag átutalással (számla ellenében) lehet fizetni. Készpénzes fizetés 

nem lehetséges. 

Nevezéskor megadott számlázási címekre a Magyar Úszó Szövetség átutalásos 

számlát állít ki, melyet a versenyt megelőző napig (2023.03.30.) kell megfizetni. 

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. 

 

A verseny rendezési költségeit a rendezők biztosítják. Az utazás, szállás és étkezés, és az 
egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 
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A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. 
pontja szerint. 

A regionális versenyeken és országos döntőn a regisztrációnál a nevezési lapot kötelező 

leadni! 

A nevezések beérkezését követően a versenyzők esetleges versenyengedélyei 
ellenőrzésre kerülnek. 

A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2020. szeptember 01. és 2022. 
augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 

A feltételt nem teljesítők nevezése törlésre kerül. 

Országos döntő: A helyezések eldöntése az időfutamokban elért időeredmények alapján 
versenyszámonként és korcsoportonként történik. 

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

• Az 4-6. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok oklevelet vehetnek át. 

 

• A versenyek lebonyolítása 10 pályás 50m-es versenymedencében elektromos 

időméréssel történik. 
• A versenyen egyrajtszabály érvényes. 

• Az uszodában papucs használata kötelező. 

• Az értéktárgyakért a szervező felelősséget nem vállal. 

• A MUSZ hivatalos ranglistáján csak az I.-es és II.-es korcsoport eredményei 

kerülnek feltüntetésre, abban az esetben, ha a versenyző a MÚSz 

nyilvántartásában aktív versenyzőként szerepel. 

Belépés: versenyzők és a hivatalos kísérők (testnevelő tanár/úszóedző) részére az 
uszodai belépés díjtalan 

A hivatalos kísérőket a részvételi szándékkal együtt 2023.03.10. 24:00-ig kell jelezni a 
megadott email címen. 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nézők részére a belépés díjköteles – 1000 Ft/fő. 

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) 

13. További Információ  
A versennyel kapcsolatos információ: 

Szervező: Magyar Úszó Szövetség 
e-mail: diakolimpia2023@musz.hu;  

 

Nevezéssel kapcsolatos információ: 
Magyar Diáksport Szövetség Ügyfélszolgálata 

+36-1/296-2577 

9. Igazolások 

10. Díjazás 

11. Sportági rendelkezések 

http://www.musz.hu/
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KÖVESS MINKET! 
facebook.hu/diakolimpia 


