
DiákOlimpia 

 

Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként: 

- az I. korcsoportba tartozó, 2013-ban, vagy később született tanulók; 

- a II. korcsoportba tartozó, 2011-2012-ben született tanulók; 

- a III. korcsoportba tartozó, 2009-2010-ben született tanulók; 

- a IV. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók; 

- az V-VI. korcsoportba tartozó, 2002-2006-ban született tanulók. 

Váltóversenyben kategóriánként és nemenként: 

- a II. korcsoportba tartozó, 2011-2012-ben született tanulók; 

- a III. korcsoportba tartozó, 2009-2010-ben született tanulók; 

- a IV. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók; 

- az V-VI. korcsoportba tartozó 2002-2006-ben született tanulók. 

 

Korlátozás: 

- I. korcsoport: egy versenyző legfeljebb két számban indulhat. 

- II. korcsoport: egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat.  

 A váltószámokban egy iskola több csapatot is indíthat. 

- III., IV., és V.-VI. korcsoport: 

Egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat.  

A váltószámokban korcsoportonként és nemenként egy iskola több csapattal is 

indulhat. 

- A III., IV., V. és VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019.  

szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel 

nem rendelkeztek. 

 

Nevezés: 

Nevezni kizárólag elektronikus úton lehet (az iskola felhasználó nevével és kódjával belépve): 

korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként a Magyar Diáksport Szövetség honlapján, 



a www.diakolimpia.hu weboldalon. (Tesi tanárt keresd, és jelezd, hogy indulnál) 

A honlapon kitöltött nevezési lap kinyomtatott, az iskola igazgatójával aláírt példányát a  

verseny megkezdése előtt, minimum 30 perccel a versenyirodán kell leadni igazolás céljából.  

(Ezt nekem hozd el edzésre, majd a versenyen én leadom) 

 

Nevezési határidő: 2022. január 26. (szerda) 12:00 óra 

 

Lebonyolítás: (Az időpontok tájékoztató jellegűek!) 

8,00 – 8,30 óra Bemelegítés az I. korcsoport részére 

8:30 óra: I. korcsoport versenye 

1./ 50 m fiú gyorsúszás 

2./ 50 m leány gyorsúszás 

3./ 50 m fiú mellúszás 

4./ 50 m leány mellúszás 

5./ 50 m fiú hátúszás 

6./ 50 m leány hátúszás 

Eredményhirdetés 

9:30 – 10:00 óra Bemelegítés a II. korcsoport részére 

10,00 óra: II. korcsoport: 

1./ 50 m fiú gyorsúszás 

2./ 50 m leány gyorsúszás 

3./ 50 m fiú mellúszás 

4./ 50 m leány mellúszás 

5./ 50 m fiú hátúszás 

6./ 50 m leány hátúszás 

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó 

8./ 4x50 m leány gyorsváltó 



Eredményhirdetés 

11:30 – 12:00 óra Bemelegítés a III. korcsoport részére 

12:00 III. korcsoport versenye 

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B” 

2./ 100 m leány gyorsúszás „B” 

3./ 100 m fiú mellúszás „B” 

4./ 100 m leány mellúszás „B” 

5./ 100 m fiú hátúszás „B”  

6./ 100 m leány hátúszás „B” 

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B” 

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B” 

Eredményhirdetés és bemelegítés 

13:00 – 13:30 óra Bemelegítés a IV.-V.-VI. korcsoport részére 

13,30 óra: IV. korcsoport versenye 

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B” 

2./ 100 m leány gyorsúszás „B” 

3./ 100 m fiú mellúszás „B” 

4./ 100 m leány mellúszás „B” 

5./ 100 m fiú hátúszás „B” 

6./ 100 m leány hátúszás „B” 

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B” 

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B” 

Eredményhirdetés és bemelegítés 

14,30 óra: V-VI. korcsoport versenye 

1./ 100 m fiú gyorsúszás „B” 

2./ 100 m leány gyorsúszás „B” 



3./ 100 m fiú mellúszás „B” 

4./ 100 m leány mellúszás „B” 

5./ 100 m fiú hátúszás „B” 

6./ 100 m leány hátúszás „B” 

7./ 4x50 m fiú gyorsváltó „B” 

8./ 4x50 m leány gyorsváltó „B” 

Eredményhirdetés  

Az országos döntő az I., II. korcsoportnak 2022. március 19. (szombat),  

a III., IV. korcsoportnak „B” kategóriában 2022. március 20. (vasárnap),  

az V-VI. korcsoportoknak „B” kategóriában 2022. március 19. (szombat) 

Debrecenben kerül lebonyolításra. 

 

A KORONAVÍRSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi 

intézkedésekkel az eseményre belépni az alábbiak szerint lehet. 

Az uszodába belépni csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet.  

Kivétel a 18. életévet be nem töltött VERSENYZŐ. 

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására 

szolgáló hatósági igazolványt a belépéskor ellenőrzik. 

Maszkhasználat. 

A résztvevők számára az esemény teljes időszakában, míg a versenyzők és a 

versenybírók számára -a sporttevékenység időszakát kivéve- kötelező a maszk 

viselése. 


