
 
 

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA® PEST MEGYEI DÖNTŐ 2019/2020. 
2020. JANUÁR 25. szombat, 9.00 óra 

SZÁZHALOMBATTA, SPORTUSZODA 
25 m-es 8 pályás versenymedence 

 

 
A versenyt az országos kiírások alapján rendezzük meg.  
I. kcs. 2011-ben és később születettek  
II. kcs. 2009-2010-ben születettek  
III. kcs. 2007-2008-ben születettek  
IV. kcs. 2005-2006-ben születettek  
V.-VI. kcs. 2000-2004-ben születettek  
A verseny a Pest megyei Diáksport Szövetség rendezésében kerül lebonyolításra.  
Versenybíróság elnöke: Petruska László országos minősítésű versenybíró. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az MDSZ 2019/20-es versenykiírásához alkalmazkodva a III., a IV. és az 
V.-VI.korcsoportban verseny csak „B” kategóriás versenyzők részére kerül lebonyolításra. 
 
A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. 
között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek.  
 
Egy versenyző az I. korcsoportban két számban, a II., III. IV. és az V.-VI. korcsoportban két egyéni és a 
váltószámban indulhat.  
 
A váltókban induló versenyzők az országos kiírás alapján nevezhetők az egyéni számokba.  
 
A versenyt az úszás versenyszabályai szerint rendezzük, az egy rajtos szabályt alkalmazva! Kérjük a 
felkészítőket, hogy a verseny és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érdekelteket 
(versenyzők, szülők) erre készítsék fel.  
 
A nevezéseket a „Versenyszabályzat” X. pontja alapján elektronikusan kérjük megtenni, 2020. 
január 20., 24.00 óráig.  
 
A fenti határidő után érkező nevezéseket nem tudjuk elfogadni és helyszíni nevezésre sincs lehetőség.  
Az I.-II. valamint a III. IV. korcsoportos versenyzők számára kb. 20-30 perc bemelegítési lehetőséget 
biztosítunk az V.-VI., illetve a II. kcs. versenyszámai után.  
 
Az V.-VI. az I.-II., valamint a III.-IV., korcsoportok versenyeit megszakítás nélkül rendezzük. A 
forgatókönyvben lévő kezdési időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések számától függően 
változhatnak.  
Eredményhirdetés a korcsoportok versenyeinek végeztével. A versenyszámok I.-III. helyezettjei 
éremdíjazásban részesülnek.  
 
A fentiekben nem tárgyalt kérdésekben a FINA a MUSZ és az MDSZ szabályai a mérvadók.  
 
 
 
 
 



FORGATÓKÖNYV 
 
V.-VI. kcs. „B” kategória (2000-2004-ban születettek)  9.00 óra  
 

100 m fiú gyors 
100 m lány gyors 
100 m fiú mell 
100 m lány mell 
100 m fiú hát 
100 m lány hát 
4x50 m fiú gyorsváltó 
4x50 m lány gyorsváltó  9.35 
 

I. kcs.     (2011-ben és később születettek) kb. 10.00 óra  
 

50 m fiú gyors  
50 m lány gyors  
50 m fiú mell  
50 m lány mell  
50 m fiú hát  
50 m lány hát    10.20 
 

II. kcs.     (2009-2010-ben születettek)   kb. 10.20 óra  
 

50 m fiú gyors  
50 m lány gyors  
50 m fiú mell  
50 m lány mell  
50 m fiú hát  
50 m lány hát  
4 x 50 m fiú gyorsváltó  
4 x 50 m lány gyorsváltó  11.10 
 

III. kcs. „B” kategória  (2007-2008-ben születettek)   kb. 11.40 óra  
 

100 m fiú gyors 
100 m lány gyors 
100 m fiú mell 
100 m lány mell 
100 m fiú hát 
100 m lány hát 
4 x 50 m fiú gyorsváltó 
4 x 50 m lány gyorsváltó  12.30 
 

IV. kcs. „B” kategória  (2005-2006-ben születettek)  kb. 12.30 óra 
 

100 m fiú gyors 
100 m lány gyors 
100 m fiú mell 
100 m lány mell  
100 m fiú hát 
100 m lány hát 
4 x 50 m fiú gyorsváltó 
4 x 50 m lány gyorsváltó Verseny vége kb. 13.10 
 
 

Megyei döntővel kapcsolatos információk:  
Oroszi Zsuzsanna: +3630-966-9263  
Vizi Csaba: +3630-946-1627 


