ÚSZÁS
I., II. korcsoport és
III., IV. és V-VI. kcs. „B” kategória
1. A verseny célja:
− Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
− Versenyzési lehetőség biztosítása az úszás sportággal megismerkedő fiatalok számára.
− A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
2. A verseny rendezője: a Békés Megyei Diáksport Egyesület és a Békés Megyei Úszó Szövetség.
3. A megyei döntő időpontja, helyszíne:
Békéscsaba, Árpád Fürdő
2022. február 2.
9.00
11:00
4. Igazolás:
-

I. és II. korcsoport (jelentkeztetés, igazoltatás: 8.10-8.50)
III., IV. és V-VI. kcs (jelentkeztetés, igazoltatás: 10.20-10.50)

Az MDSZ Versenyszabályzat XII. pontja szerint (MDSZ Versenykiírás 18-19.oldal) nevezési lappal és
diákigazolvánnyal, melyet az Igazoló Bizottságnak kell a verseny előtt bemutatni.

5. A megyei döntő résztvevői:
− Azokban a körzetekben, ahol a körzeti versenyt megrendezték:
− egyéniben: a körzeti versenyek I-III. helyezett versenyzői;
− váltóban: a körzeti versenyek I. helyezett csapatai.
− Kis körzetekben, ahol nem volt körzeti verseny:
− egyéniben: iskolánként, korcsoportonként, nemenként, versenyszámonként 2 fő;
− váltóban: korcsoportonként, nemenként 1 csapat nevezhető.
6. Nevezés: kizárólag a https://nevezes.diakolimpia.hu/ oldalon!
Nevezési határidő:
Körzeti DSB-k kiírása szerint (I-IV. kcs.), de legkésőbb 2022. január 21-ig meg kell rendezni a versenyt.
Továbbjuttatási határidő: 2022. január 22.
Ahol nem rendeznek körzeti úszóversenyt, illetve a középiskolásoknál: 2022. január 22. éjfél
7. Korlátozások:
Egy versenyző két egyéni és a váltószámban indulhat, kivéve az I. korcsoportnál, ahol egy versenyző maximum
két számban indulhat.
III., IV. V. és VI. kcs. „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. szeptember 01. és 2021.
augusztus 31. között az úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
8. Korlátozás, felversenyzés: Minden tanuló a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges,
kivéve a 2007-ben született tanulók az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV.
korcsoportban nem vehetnek részt.
9. Versenyszámok, sportági rendelkezések:
MDSZ versenykiírás 258-265. old.
10. Díjazás:
Valamennyi korcsoportban az I.-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.

