ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA (I-II-III-IV. korcsoport)
ÚSZÁS VÁROSI – MEGYEI DIÁKOLIMPIA (V-VI. korcsoport)
XIV. KONKOLY EMŐKE EMLÉKVERSENY (V-VI. korcsoport)

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
•
•
•
•

Az iskola képviseletében versenyzési lehetőség biztosítása
Városi diákolimpiai bajnoki címek eldöntése
Továbbjutás a megyei döntőre
Továbbjutás az országos döntőre

A verseny helye:
• Szolnok Tiszaliget, Liget Termálstrand és Élményfürdő
A verseny ideje:
• 2018. január 15. (hétfő) 11.00-15.00-ig I-II. korcsoport
• 2018. január 15. (hétfő) 15.00-17.00-ig V-VI. korcsoport (A-B kategória)
• 2018. január 18. (csütörtök) 11.00-16.00-ig III-IV. korcsoport (A-B kategória)
Kérjük az indulókat, hogy a tervezett kezdés előtt 30 perccel jelenjenek meg és jelentkezzenek az igazolásokkal együtt a versenyirodánál.
A verseny rendezői:
•
•
•

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Szolnok Diáksport Egyesület
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.

A versenybíróság:
• Elnöke:
• Elnökhelyettesek:
• Titkárok:

Gados Gyuláné
Kővári Lászlóné
Szőke Richárd, Veres Pál

A verseny résztvevői:
Egyéni versenyben nemenként:
- az I. korcsoportba tartozó, 2009-ban, vagy később született tanulók
- a II. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók
- a III. korcsoportba tartozó, 2005-2006-ban született tanulók
- a IV. korcsoportba tartozó, 2003-2004-ben született tanulók
- az V. korcsoportba tartozó, 2001-2002-ben született tanulók
- a VI. korcsoportba tartozó, 1998-2000-ben született tanulók.
Csapatversenyben nemenként:
- a II. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók
- a III. korcsoportba tartozó, 2005-2006-ban született tanulók
- a IV. korcsoportba tartozó, 2003-2004-ben született tanulók
- az V. korcsoportba tartozó, 2001-2002-ben született tanulók
- a VI. korcsoportba tartozó, 1998-2000-ben született tanulók.
Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a 2003-ban
született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt.
A részvétel feltétele, hogy a diákokat iskolájuk előzetesen (elektronikusan) a versenyre benevezi.
Kérünk minden testnevelőt, hogy alaposan nézze át a leadott nevezését, illetve a nevezési határidőt
tartsa be.
Későn érkezett és helyszíni nevezéseket nem fogadunk el, a helyszínen módosítás nincs – legfeljebb
lemondás esetében.
Indulási korlátozások:
•
•
•
•
•
•

Az I. korcsoportban egy versenyző legfeljebb két versenyszámban indulhat.
II. III. és IV. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat.
Egy iskolából több váltó is nevezhető egy – egy korcsoportban.
A III, IV, V, VI: korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2015.
szeptember 01. és 2017. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel
nem rendelkeztek.
A ”B” kategóriában indulás feltételeit, illetve korlátozásait a 2017/18. évi Diákolimpiai
Versenykiírás könyv tartalmazza (266-274. oldal)!
Az Országos Versenykiírás értelmében a 2017/2018-as tanévtől III-VI. korcsoportban „A”
kategóriában is megrendezésre kerülnek a versenyszámok.

Versenyszámok:
I. kcs.

II. kcs

III. kcs. „A” kat.

III. kcs. „B” kat.

50 m fiú gyors
50 m leány gyors
50 m fiú mell
50 m leány mell
50 m fiú hát
50 m leány hát

50 m fiú gyors
50 m leány gyors
50 m fiú mell
50 m leány mell
50 m fiú hát
50 m leány hát
4x50 m fiú gyors
4x50 m leány gyors

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
100 m fiú mell
100 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
100 m fiú pillangó
100 m leány pillangó
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
50 m fiú mell
50 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
4 x 50 m fiú gyorsváltó
4 x 50m lány gyorsváltó

IV. kcs. „A” kat.

IV. korcsoport „B” kategória

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
100 m fiú mell
100 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
100 m fiú pillangó
100 m leány pillangó
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
100 m fiú mell
100 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

V-VI. kcs „A” kat.

V-VI. kcs. „B” kat.

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
100 m fiú mell
100 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
100 m fiú pillangó
100 m leány pillangó
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

100 m fiú gyors
100 m leány gyors
100 m fiú mell
100 m leány mell
100 m fiú hát
100 m leány hát
4x50 m fiú gyorsváltó
4x50 m leány gyorsváltó

Költségek:
A rendezés költségei a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-t terhelik, míg a részvételből fakadó költségeket az iskolák fizetik.
Költségkímélés céljából kérjük az iskolákat a következőkre:
Mérjék fel, hogy az indítandó versenyzőik közül kik rendelkeznek állandó belépővel. A gyerekek lehetőleg közösen lépjenek be az uszodába és a vezető tanár szíveskedjék a pénztárnál leegyeztetni a létszámot.
Kérjük csak azt a létszámot megadni a sportcentrumos kollegának, akik nem rendelkeznek belépővel. Részükre a belépőt a rendezők fizetik.

Díjazás:
Az I-III. helyezett egyéni versenyzők és csapatok érem díjazásban részesülnek, a IV – VI. helyezettek oklevél elismerést kapnak.
Megyei döntőn I-III. helyezett versenyzők, csapatok érmet, I-VI. helyezett csapatok oklevelet is kapnak.
Igazolás:
Szükséges hitelesített MDSZ honlapról nyomtatott egyéni vagy csapatnevezési lap, érvényes fényképes
diákigazolvány, vagy fényképes iskolalátogatási igazolás, melyet a versenybizottságnak a verseny megkezdése előtt le kell adni.
Nevezés:
• Elektronikus úton: 2018. január 11. (24.00 óráig)
(ezt követően a rendszer lezár, további nevezésre nincs lehetőség)
Egyebek:
•
•
•
•

Az I – IV. korcsoport megyei döntőjén Szolnokról az 1 – 8. helyezett versenyzők és váltók indulhatnak azokban a számokban, amelyben továbbjutottak.
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, holmikért felelősséget nem vállalunk.
A versenyzőknek, a csapatvezetőknek és a kísérőknek váltócipő használata kötelező!
A helyszínen a verseny ideje alatt az orvosi ellátás biztosított.

Lebonyolítás:
A nevezések alapján előzetesen elkészített futambeosztás szerint időfutamokra kerül sor.
A versenyszámok indítási sorrendje 2018.január 15-én a következő:
1. I. korcsoport 50 m fiú gyors
2. I. korcsoport 50 m leány gyors
3. I. korcsoport 50 m fiú mell
4. I. korcsoport 50 m leány mell
5. I. korcsoport 50 m fiú hát
6. I. korcsoport 50 m leány hát
7. II. korcsoport 50 m fiú gyors
8. II. korcsoport 50 m leány gyors
9. II. korcsoport 50 m fiú mell
10. II. korcsoport 50 m leány mell
11. II. korcsoport50 m fiú hát
12. II. korcsoport 50 m leány hát
13. II. korcsoport 4x50 m fiú gyorsváltó
14. II. korcsoport 4x50 m leány gyorsváltó
__________________________________________________________________________________
15. V-VI. korcsoport 100 m fiú gyors „A”
16. V-VI. korcsoport 100 m fiú gyors „B”

17. V-VI. korcsoport 100 m leány gyors „A”
18. V-VI. korcsoport 100 m leány gyors „B”
19. V-VI. korcsoport 100 m fiú mell „A”
20. V-VI. korcsoport 100 m fiú mell „B”
21. V-VI. korcsoport 100 m leány mell „A”
22. V-VI. korcsoport 100 m leány mell „B”
23. V-VI. korcsoport 100 m fiú hát „A”
24. V-VI. korcsoport 100 m fiú hát „B”
25. V-VI. korcsoport 100 m leány hát „A”
26. V-VI. korcsoport 100 m leány hát „B”
27. V-VI. korcsoport 100 m fiú pillangó „A”
28. V-VI. korcsoport 100 m leány pillangó „A”
29. V-VI. korcsoport 4x50 m fiú gyorsváltó „A”
30. V-VI. korcsoport 4x50 m fiú gyorsváltó „B”
31. V-VI. korcsoport 4x50 m leány gyorsváltó „A”
32. V-VI. korcsoport 4x50 m leány gyorsváltó „B”
A versenyszámok indítási sorrendje 2018.január 18-án a következő:
1. III. korcsoport A 100 m fiú gyors
2. III. korcsoport B 100 m fiú gyors
3. III. korcsoport A 100 m leány gyors
4. III. korcsoport B 100 m leány gyors
5. III. korcsoport A 100 m fiú mell
6. III. korcsoport B 50 m fiú mell
7. III. korcsoport A 100 m leány mell
8. III. korcsoport B 50 m leány mell
9. III. korcsoport A 100 m fiú hát
10. III. korcsoport B 100 m fiú hát
11. III. korcsoport A 100 m leány hát
12. III. korcsoport B 100 m leány hát
13. III. korcsoport A 100 m fiú pillangó
14. III. korcsoport A 100 m leány pillangó
15. III. korcsoport A 4 x 50 m fiú gyorsváltó
16. III. korcsoport B 4 x 50 m fiú gyorsváltó
17. III. korcsoport A 4 x 50 m leány gyorsváltó
18. III. korcsoport B 4 x 50 m leány gyorsváltó
1. IV. korcsoport A 100 m fiú gyors
2. IV. korcsoport B 100 m fiú gyors
3. IV. korcsoport A 100 m leány gyors
4. IV. korcsoport B 100 m leány gyors
5. IV. korcsoport A 100 m fiú mell
6. IV. korcsoport B 100 m fiú mell
7. IV. korcsoport A 100 m leány mell
8. IV. korcsoport B 100 m leány mell

9. IV. korcsoport A 100 m fiú hát
10. IV. korcsoport B 100 m fiú hát
11. IV. korcsoport A 100 m leány hát
12. IV. korcsoport B 100 m leány hát
13. IV. korcsoport A 100 m fiú pillangó
14. IV. korcsoport A 100 m leány pillangó
15. IV. korcsoport A 4 x 50 m fiú gyorsváltó
16. IV. korcsoport B 4 x 50 m fiú gyorsváltó
17. IV. korcsoport A 4 x 50 m leány gyorsváltó
18. IV. korcsoport B 4 x 50 m leány gyorsváltó

Szolnok, 2018. január 3.

Szolnoki Diáksport Egyesület
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
JNSZM DSE

