Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Civil, Ifjúsági és Sportiroda
Székesfehérvár Városház tér 1.
Tel. és Fax: 22/537-247

A 2017/2018. tanévi Úszás Diákolimpia I. és a II. korcsoportos
városi iskolások döntőjének versenykiírása
1.) A verseny célja: a 2017/2018. tanévi városi iskolás úszó bajnoki címek eldöntése.
2.) A verseny helye: Csitáry G. Emil Uszoda - Székesfehérvár
50 m-es versenymedencéje. Vízhőfok: 26 Celsius fok
3.) A verseny ideje:
2017. november 23. (csütörtök)
15,00 órától
I. korcsoport
(2009-ben vagy később születettek)
2017. november 23. (csütörtök) II. korcsoport folytatólagosan az I kcs. után
(2007-2008-ben születettek)
4.) A verseny rendezői: Sportiroda, Városi Úszószövetség, Fürdőigazgatóság
5.) A versenybíróság elnöke: Dániel András helyettese: Schütz Tamás titkára: Rózsa Ákos
6.) A verseny résztvevői: Székesfehérvár Város iskoláinak tanulói akik a diákolimpia általános
szabályainak és az adott I., II. korcsoportnak megfelelnek.
7.) Lebonyolítás és egyéb előírások: a Fejér Megyei Diáksport Szövetség által a 2017/2018.
tanévre kiadásra került Úszás Fejér megyei diákolimpia versenykiírása alapján,
valamint a Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018 tanévre érvényes programja és
diákolimpia versenykiírása (www.mdsz.hu)vonatkozó részei szerint.
8.) Nevezés: elektronikusan az MDSZ felületén és külön a helyszínen is, a verseny napján a
verseny kezdete előtt 30 perccel a verseny titkárának, a kitöltött úszó nevezési karton
leadásával !
9.) Versenyszámok:
I. korcsoport(2009-ben vagy később születettek)
(2017.XI.23./csütörtök/ 15.00 órától)
1./ 50 m fiú
gyorsúszás
2./ 50 m lány gyorsúszás
3./ 50 m fiú
mellúszás
4./ 50 m lány mellúszás
5./ 50 m fiú
hátúszás
6./ 50 m lány hátúszás
Egy versenyző maximum 2 egyéni versenyszámban indulhat!
Eredményhirdetés az I. kcs. részére ( alatta minimális bemelegítés lehetősége a
II. kcs-os úszóknak).

II. korcsoport (2007-2008-ben születettek)
(2017.XI.23. /csütörtök/ folytatólagosan az I. kcs. eredményhirdetése után
1./ 50 m fiú
gyorsúszás
2./ 50 m lány gyorsúszás
3./ 50 m fiú
mellúszás
4./ 50 m lány mellúszás
5./ 50 m fiú
hátúszás
6./ 50 m lány hátúszás
7./ 4x50 m fiú
gyorsváltó (4 fő/váltó)
8./ 4x50 m lány gyorsváltó (4 fő/váltó)
Eredményhirdetés a II. kcs. részére
Egy versenyző csak 2 egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat!
A váltókban iskolánként több váltó is indulhat, de 1 versenyző csak 1 váltóban szerepelhet.
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
10.) A helyezések eldöntése: az időfutamok időeredményei alapján történik.
11.) Díjazás: az I.-II.-III. helyezettek az egyéni versenyszámokban
érmet, a váltó versenyszámokban érmet és oklevelet kapnak.
12.) Költségek: a verseny rendezési költségeit a rendezők,
a részvételi költségeket a résztvevők fizetik.
13.) Egyebek: a Fejér Megyei úszás diákolimpiai döntő, helye és időpontja később kerül
kijelölésre.
FIGYELEM !!!
Az Országos döntőbe történő továbbjutás KIZÁRÓLAG a Fejér megyei döntőben elért
eredmény alapján lehetséges csak!!!! Meghívásra - az országos versenykiírás értelmében NINCS lehetőség!
Székesfehérvár, 2017. október 31.
RENDEZŐK

