Magyar Búvár Szakszövetség
Mátrai Erőmű Búvárklub

ORSZÁGOS DÖNTŐ
Gyöngyös, Városi Strandfürdő és Uszoda
2014. június 08.
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2013/2014. TANÉVI
USZONYOSÚSZÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS
1. Az országos döntő célja:
 Az uszonyos úszás népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
 Lehetőséget nyújtani arra, hogy az uszonyos úszó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
döntőn.
 A tanév nemenkénti és korcsoportonkénti „Magyarország Uszonyos 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 többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.
 A védjegyhasználati szerződés szerint a többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a
Magyar Diáksport Szövetség, amennyiben nemenként, korcsoportonként minimum 8 induló részvételével zajlott a
verseny.
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a
Magyar Búvár Szakszövetség
Társrendező: Mátrai Erőmű Búvárklub
3. Az országos döntő helyszíne és időpontja:
Helyszín: Gyöngyös, Városi Strandfürdő és Uszoda
Időpont: 2014. június 08. (vasárnap).
Program:
08.30- 9.00 A csapatvezetők jelentkezése és az okmányok bemutatása
08.45- 9.00 Technikai értekezlet a csapatvezetők részére
09.00- 09.15 Versenybírói értekezlet
09.00 – 09.45 bemelegítés
10.00 – 10.10 megnyitó
10.15 – verseny kezdete
50 m uszonyos pillangóúszás
I. kcs. leány, fiú
50 m uszonyos delfin úszás
II. kcs. leány, fiú
50 m felszíni úszás
III., kcs. leány, fiú
50 m búvárúszás
IV., V., VI. kcs. leány, fiú
50 m felszíni gyorsúszás
I- II. kcs. leány, fiú
Eredményhirdetés
100 m felszíni úszás
III., IV., V., VI. kcs. leány, fiú
100 m uszonyos gyorsúszás
I. - VI. kcs. leány, fiú
200 m uszonyos gyorsúszás
I., - VI. kcs. leány, fiú
Eredményhirdetés
4. Az országos döntő résztvevői:
 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint.
 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőik nevezéssel rendelkeznek és a nevezési
feltételeknek megfelelnek.
 A versenyzéshez szükséges felszereléssel és érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.
 Az országos döntőben indulhat /korcsoportonként, versenyszámonként és nemenként/:
a., búvár klubonként maximum három versenyző,
b., MBSZ Uszonyosúszó Szakbizottsága által meghívott versenyszámonként, három versenyző.
 Minden csapatvezető az alábbi okmányokkal köteles a versenyirodán jelentkezni:
- versenyzőnként: SE tagsági könyv, orvosi igazolás, érvényes versenyengedély.
 Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen!
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5. Korcsoportok:
 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 7. pontja” szerint.
I. kcs. 2005-ben vagy később születtek
II. kcs. 2003-2004-ben születtek
III. kcs. 2001-2002-ben születtek
IV. kcs. 1999-2000-ben születtek
V. kcs. 1997-1998-ban születtek
VI. kcs. 1994-1995-1996-ban születtek
 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így az 1999-ben
születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak.
 Az 1994-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző
tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2013/2014. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a
köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.
6. Versenyszámok:
 I. korcsoportban 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos pillangóúszás, leány, fiú
 II. korcsoportban 50m, 100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
50 m uszonyos delfin úszás, leány, fiú
 III. korcsoportban 50m, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
 IV., - V., - VI. korcsoportban 50m búvárúszás, 100m felszíni úszás, leány, fiú
100m, 200m uszonyos gyorsúszás, leány, fiú
7. Igazolások:
 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint.
 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén
a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással).
 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja).
 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által
hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény
nevében történt változásokat.
 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén.
 Kérjük a testnevelőket, felkészítőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges
dokumentumokkal rendelkezzenek!
 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak
másolatát.
8. A versenyek lebonyolítása:
 A sportág szabályai szerint.
9. Nevezés:
 A sportág országos döntőjére azokat a diákokat lehet nevezni, akiket klubjuk, a sportágban rendszeresített nevezési
íven feltüntetve versenyszámukat és iskolájukat is, a szabályoknak megfelelően kitöltve megküldik e-mailen a
nevezes@versenyiroda.netii.net illetve a rendező veressandras75@gmail.com címre.
 Nevezési határidő: 2014. május 30. (péntek).
 Módosítási határidő: 2014. június 06 (péntek).
 Nevezési díj – versenyzőnként – 2.000 Ft/fő. (Ebből, a rendező klub nevezésenként 500 Ft-tal támogatja a
Magyar Búvárúszókért Alapítványt).
10. Díjazás:
 Korcsoportonként, nemenként az I-III. helyezett versenyzők érem, illetve
 az I-VI. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek.
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11. Költségek:
 Az országos döntő rendezési költségeit az MBSZ, az érmeket és az okleveleket az MDSZ biztosítja a két szövetség
között megkötött megállapodás szerint.
 A részvételi költségeket a résztvevők viselik.
12. Egyebek:
 Felszerelés:
- III. – IV. – V. - VI. korosztályban felszíni úszásnál nagyuszony, uszonyos gyorsúszásnál valamennyi, a kereskedelmi
forgalomban kapható uszony használható.
- I - II. korcsoportban valamennyi, a kereskedelmi forgalomban kapható uszony használható.
 A rendezőség indokolt esetben fenntartja a változtatás jogát!
 Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Búvár Szakszövetség versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport
Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályokban” meghatározottak szerint kell eljárni.
 Információ:
Magyar Búvár Szakszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: (06-1) 270-0117
E-mail: mbsz@buvar.hu
Honlap: www.buvar.hu
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