
Bács-Kiskun Megye 2012/2013. tanévi úszás megyei diákolimpia lebonyolítása 

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

 

A verseny ideje: 2013. január 16. (szerda) 10 óra 

A verseny helye: Kecskemét, Fedett Uszoda 

Korcsoportok:  I. kcs. 2004‐ben vagy később születettek 
II. kcs. 2002‐2003‐ban születettek 
III. kcs. 2000‐2001‐ben születettek 
IV. kcs. 1998‐1999‐ben születettek 
III., IV. kcs. „A” és „B” kategória  
V‐VI. kcs. „A” és „B” kategória 1997‐1996‐1995‐1994‐1993 
(1993‐ban született csak abban az esetben indulhat, ha előző évben is 
az iskola tanulója volt) 

 
A verseny lebonyolításának sorrendje:  

1. 50 m fiú gyors   I. és II. kcs. 
2. 50 m leány gyors  I. és II. kcs. 
3. 50 m fiú hát   I. és II. kcs. 
4. 50 m leány hát  I. és II. kcs. 
5. 50 m fiú mell   I. és II. kcs. 
6. 50 m leány mell  I. és II. kcs. 
7. 4x50 m fiú gyorsváltó  II. kcs 
8. 4x50 m leány gyorsváltó II. kcs.  

 
Eredményhirdetés az I. és II. kcs. részére és a III., IV. kcs. részére 10 perc bemelegítés. 
 

9. 100 m fiú gyors  III. és IV. kcs. A‐B kategória 
10. 100 m leány gyors  III. és IV. kcs. A‐B kategória 
11. 100 m fiú hát   III. és IV. kcs. A‐B kategória 
12. 100 m leány hát  III. és IV. kcs. A‐B kategória 
13. 50 m fiú mell   III. kcs. B kategória 
14. 50 m leány mell  III. kcs. B kategória 
15. 100 m fiú mell   III. és IV. kcs. A‐B kategória 
16. 100 m leány mell  III. és IV. kcs. A‐B kategória 
17. 100 m fiú pillangó  IV. kcs. A kategória 
18. 100 m leány pillangó  IV. kcs. A kategória 
19. 4x50 m fiú gyorsváltó  III. és IV. kcs. A‐B kategória 
20. 4x 50 m leány gyorsváltó III. és IV. kcs. A‐B kategória 

 
Eredményhirdetés a III. és IV. kcs. részére és az V‐VI. kcs részére 10 perc bemelegítés 
 
 
 



21. 100 m fiú gyors  V‐VI. kcs. A‐B kategória 
22. 100 m leány gyors  V‐VI. kcs. A‐B kategória 
23. 100 m fiú mell   V‐VI. kcs. A‐B kategória 
24. 100 m leány mell  V‐VI. kcs. A‐B kategória 
25. 100 m fiú hát   V‐VI. kcs. A‐B kategória 
26. 100 m leány hát  V‐VI. kcs. A‐B kategória 
27. 100 m fiú pillangó  V‐VI. kcs. A kategória 
28. 100 m leány pillangó   V‐VI. kcs. A kategória 
29. 4x50 m fiú gyorsváltó  V‐VI. kcs. A‐B kategória 
30. 4x50 m leány gyorsváltó V‐VI. kcs. A‐B kategória 

 
Eredményhirdetés 
 
A verseny résztvevői: 

 
1. A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik  

‐ 2010. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, 
hosszútávúszás), vízilabda, uszonyos‐és búvárúszás, öttusa és triatlon 
sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint  

‐ a Magyar Úszó Szövetség 2012., 2013 évi korosztályos ranglistán nem 
szerepelnek. 

2. A megyei döntőben az I‐IV. korcsoport „A” és „B” kategóriában körzetenként az I‐III. 
helyezett egyéni versenyzők és az I‐II. helyezett váltók indulhatnak. V‐VI. 
korcsoportban a benevezett egyéni versenyzők és csapatok indulhatnak.  

 
FONTOS: 

‐ A körzeti versenyen csak azok a tanulók indulhatnak, akik az MDSZ honlapján 
beneveztek és iskolájuk a 2012/2013. tanévi diáksport tagdíjat befizették. 

‐ Az V‐VI. kcs. nevezési határideje 2013. január 5. 
‐ A megyei döntőben az „A” kategóriában is a két rajtszabály kerül alkalmazásra. 
‐ Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat. 

 
Díjazás:  Korcsoportonként és versenyszámonként az I‐III. helyezett egyéni versenyzők 
és váltók éremdíjazásban részesülnek.  
 
Továbbjutás:  Korcsoportonként és versenyszámonként az első helyezett továbbjut az 
országos döntőre 

 

 

 

 

 

 



Általános tudnivalók: 

‐          A versenyzők lehetőleg csoportosan, felnőtt kísérővel – csapatvezetővel – 
érkezzenek az uszodába. 

‐          A versenyzők az I. emeleti sportolói öltözőket vehetik igénybe, ahol az 
öltözés, zuhanyozás és WC használat biztosított. Zárható öltözőszekrények nem 
állnak rendelkezésre, emiatt az értékeket és a ruházatot a versenyzők sporttáskában 
vigyék magukkal a lelátóra. 

‐          Melegítési lehetőség 9:00 órától biztosított. 

‐          A medencetérbe belépő kísérő testnevelők, edzők csak váltópapucsban 
tartózkodhatnak!!!  

‐          Érdeklődők, kísérők a lelátón foglalhatnak helyet, ahol utcai cipőben is 
lehetnek. 

Az uszoda területén étterem és büfé működik, ahol a résztvevőknek lehetőségük van üdítőital 
és étel fogyasztásra. 

 

Kérjük, hogy amennyiben a körzetekből továbbjutott versenyzőiket nem kívánják 
elindítani a megyei döntőn, azt legkésőbb január 10-ig jelezzék a Bács-Kiskun Megyei 
Diáksport Tanácsnak. 


