ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010 TANÉVRE
III/A, IV/A, V-VI/A
Az országos döntı rendezıje a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a BÁCSVÍZKVSC, a Bács-Kiskun megyei Diáksport és Úszó Szövetség.
Ideje :

2010. március 06.09.30 óra
11.00 óra
március 06. 16.00 óra

váltók idıfutamok
egyéni elıfutamok
egyéni döntık

Helye:

Kecskemét, Fedettuszoda
50 m-es fedett medencéje, gépi idımérés.

A verseny résztvevıi :

III. korcsoport
1997/98
IV. korcsoport
1995/96
V-VI. korcsoport
1990/94 években született iskolai
tanulók akik területi döntık I. és Budapest I-III helyezett egyéni versenyzıi, illetve
versenyszámoknak megfelelı váltói. A megyei, budapesti döntın a továbbjutást biztosító
helyen holtverseny nem lehet, helyszínen kell eldönteni újraúszással a továbbjutást!
Egy versenyzı két egyéni és a váltó számban indulhat.
A III., IV., V. korcsoportos váltók az ISF Világkupa versenyrendszer válogatása érdekében
indulhatnak. A VI. korcsoportos tanulók váltóban nem vehetnek részt. Számukra egyéni
versenyszámként 200 m vegyesúszás kerül megrendezésre.
Versenyszámok:
1.
6X50 m fiú gyorsváltó
2.
6X50 m lány gyorsváltó
3.
200 m fiú vegyesúszás
4.
200 m lány vegyesúszás
5.
100 m hátúszás
6.
100 m lány hátúszás
7.
100 m fiú mellúszás
8.
100 m lány mellúszás
9.
100 m fiú gyorsúszás
10.
100 m lány gyorsúszás
11.
100 m fiú pillangóúszás
12.
100 m lány pillangóúszás

(III., IV., V., korcsoport)
(III., IV., V., korcsoport)
(VI. korcsoport)
(VI. korcsoport)

Nevezési határidı: 2010. február 12. (péntek)
Nevezés:
Az MDSZ honlapján kialakított nevezési oldalon elektronikus nevezéssel. Az Országos
Döntıben az egyéni versenyszámokban a nevezési díj versenyszámonként 500.- Ft, melyet a
helyszínen kell fizetni, és amelyrıl a rendezı a helyszínen számlát ad.
Váltók nem fizetnek nevezési díjat!
Díjazás:
Az eredményhirdetés korcsoportonként, a korosztályos döntıben elért eredmény alapján
történik.
Az I-III. helyezett egyéni versenyzık érem-, a váltók oklevél díjazásban részesülnek.
Az országos döntın I. helyezett egyéni és váltóban versenyzık elnyerik a
„Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnoka” címet.
Egyebek:
A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk.
Jelentkezni a helyszínen a rendezı szerv forgatókönyvében tartalmazott feltételeknek
megfelelı módon kell.
Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség és a FINA szabályai érvényesek.
Magyar Úszó Szövetség és Magyar Diáksport Szövetség

