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ÚSZÁS 
 

A 2022/2023. TANÉVI 

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁSA 

Az I., II. Nyílt és a III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategóriás Úszás Diákolimpiát az 
oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) 

közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján 
a Magyar Úszó Szövetség rendezi meg. 

1. A verseny célja            

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő 

testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.  
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy úszás sportágban a diákok eredményesen képviseljék 

iskolájukat a Diákolimpia® versenyrendszerében.  
• A tanév nemenként, korcsoportonként és kategóriánként „Magyarország 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 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője          

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés keretében a Magyar 

Úszó Szövetség (MUSZ) szervezésében kerül megrendezésre. 

3. A versenyek helyszínei, időpontjai        

Regionális versenyek 

1. régió: Közép-Magyarország  

2023. január 21. (szombat) 9.00 – Laky Károly uszoda (BVSC), Budapest   

2. régió: Dél -Alföld  

2023. január 28. (szombat) 10.00 – Gyarmati Dezső uszoda, Hódmezővásárhely  

3. régió: Észak-Alföld  

2023. január 28. (szombat) 10.00 – Eissmann városi uszoda, Nyíregyháza 

4. régió: Észak-Magyarország  

2023. január 28. (szombat) 10.00 – Kemény Dénes uszoda, Miskolc 

5. régió: Dél-Dunántúl  

2023. január 28. (szombat) 10.00 – Csík Ferenc uszoda, Kaposvár 

6. régió: Közép-Dunántúl 

2023. január 28. (szombat) 10.00 – Veszprém Sportuszoda, Veszprém  

7. régió: Nyugat-Dunántúl   
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2023. január 28. (szombat) 11.00 – Lővér uszoda, Sopron  

Országos döntő 

Tervezett időpont: 2023. március 31. (péntek) 
Helyszín: Budapest, később kerül kijelölésre 

 
A továbbjutott versenyzők nevezések véglegesítése 2023. március 10.  
 

Az országos döntőn való részvétel lemondására eddig a határidőig van lehetőség, a 
tartalék versenyzők értesítése 2023. március 17-ig megtörténik.  

 
A végleges program 2023. március 1-től lesz elérhető a www.musz.hu oldalon. 

4. A verseny résztvevői          

Korcsoport 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” 

VII. pontjában meghatározotta szerint. 

I. korcsoport 2014. évben vagy később születettek, 

II. korcsoport 2012-2013. évben születettek, 

III. korcsoport 2010-2011. évben születettek, 

IV. korcsoport 2008-2009. évben születettek, 

V-VI. korcsoport 2003-2007. évben születettek. 

 

Felversenyzés 

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat, egyéni és váltó számokban 

felversenyzés nem lehetséges. 

Korlátozás 

Egy versenyző legfeljebb 2 egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat. 

A III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategória Diákolimpia® versenyein csak azok a tanulók 

indulhatnak, akik 2020. szeptember 01. és 2022. augusztus 31. között úszás 
sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 

Résztvevők  

Országos elődöntő: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott 

nevezési határidőig érvényes elektronikus nevezéssel rendelkeznek. 

Országos döntő: 

– Az országos elődöntők 1-3. helyezett egyéni versenyzői (4. helyezett tartalék), 

kivéve a Közép-Magyarország régió, ahol az 1-6. helyezett egyéni versenyzői (7. 
helyezett csapat tartalék).  

– Az országos elődöntők 1-3. helyezett váltócsapatai (4. helyezett tartalék), kivéve a 
Közép-Magyarország régió, ahol az 1-6. helyezett váltócsapatai (7. helyezett csapat 

tartalék). 

http://www.musz.hu/
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5. Versenyszámok           

Az I., II. korcsoport és a III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategóriába tartozó tanulók 
részére egyéni, illetve váltóverseny, nemenként az alábbi versenyszámokban: 

Egyéni versenyszámok 

I. és II. korcsoport 

50 méter pillangó, 50 méter hát, 50 méter mell, 50 méter gyors 

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 

50 méter pillangó, 100 méter hát, 100 méter mell, 100 méter gyors 

Váltóverseny 

I. és II. korcsoport és III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 

4x50 méter gyors váltó 

6. Lebonyolítás            

Országos elődöntők: A MUSZ régió központjainak kiírása szerint 

1. régió: Közép-Magyarország 

Helyszín Laky Károly uszoda (BVSC), Budapest 

Időpont  2023. január 21. (szombat) 9.00 

Résztvevők Budapest, Pest megye 

 
Kapcsolattartók 

Molnár Bence - bence.molnar@musz.hu;  
Csütörtöki Marcell - marcell.csutortoki@musz.hu;  

Jókuti Péter - peter.jokuti@musz.hu,  
 

Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 13. péntek 24.00. 
Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  
 

Regisztráció: 2023. január 21. szombat 7.00-tól folyamatos 
 

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 
Bemelegítés: 2023. január 21. szombat 7.30-tól  

Verseny kezdete: 2023. január 21. szombat 9.00 
 

I., II. korcsoportok 
Bemelegítés: 2023. január 21. szombat 10.30-tól. A verseny alatt a lelátó alatti 25m-es 

medence bemelegítésre használható.  
Verseny kezdete: 2023. január 21. szombat 11.30 

 

mailto:bence.molnar@musz.hu
mailto:marcell.csutortoki@musz.hu
mailto:peter.jokuti@musz.hu
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2. régió: Dél -Alföld 

Helyszín Gyarmati Dezső uszoda, Hódmezővásárhely 

Időpont 2023. január 28. (szombat) 10.00 

Résztvevők: Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye 

 

Kapcsolattartó Nagy Attila – attila.nagy@musz.hu 
 
Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00.  

Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  
 

Regisztráció: 2023. január 28. szombat 08.00-tól folyamatos 
 

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 8.30-tól  

Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 10.00 
 

I., II. korcsoportok 
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 12.00-tól.  

Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 13.00 
 

3. régió: Észak-Alföld 

Helyszín Eissmann városi uszoda, Nyíregyháza 

Időpont 2023. január 28. (szombat) 10.00 

Résztvevők Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

 

Kapcsolattartó Fazekas Mónika – monika.fazekas@musz,hu  

 
Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00.  

Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  
 

Regisztráció: 2023. január 28. szombat 08.00-tól folyamatos 
 

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória  
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 8.30-tól  

Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 10.00 
 

I., II. korcsoportok 
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 12.00-tól.  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 13.00 

 
4. régió: Észak-Magyarország 

Helyszín Kemény Dénes uszoda, Miskolc 

Időpont 2023. január 28. (szombat) 10.00 

Résztvevők Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

Kapcsolattartó Hölcz Péter – peter.holcz@musz.hu  
 
Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00.  

Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  

mailto:attila.nagy@musz.hu
mailto:monika.fazekas@musz,hu
mailto:peter.holcz@musz.hu


 

 

ÚSZÁS 

 

Regisztráció: 2023. január 28. szombat 08.00-tól folyamatos 
 

III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória  
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 8.30-tól  

Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 10.00 
 

I., II. korcsoportok 
Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 12.00-tól.  

Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 13.00 
 

5. régió: Dél-Dunántúl 

Helyszín Csík Ferenc uszoda, Kaposvár 

Időpont 2023. január 28. (szombat) 10.00 

Résztvevők Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

 
Kapcsolattartó Czakó Csaba – csaba.czako@musz.hu  

 
Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00. 

 
Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  

 
Regisztráció: 2023. január 28. szombat 08.00-tól folyamatos 

 
III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória 

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 8.30-tól  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 10.00 

 
I., II. korcsoportok 

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 12.00-tól.  
Berseny kezdete: 2023. január 28. szombat 13.00 

 
6. régió: Közép-Dunántúl 

Helyszín Veszprém Sportuszoda, Veszprém 

Időpont 2023. január 28. szombat 10.00 

Résztvevők Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 

 

Kapcsolattartó Bene Vera – vera.bene@musz.hu 
 

Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00. 
Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  

 
Regisztráció: 2023. január 28. szombat 08.00-tól folyamatos 

 
III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória  

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 8.30-tól  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 10.00 

 
I., II. korcsoportok 

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 12.00-tól.  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 13.00 

mailto:csaba.czako@musz.hu
mailto:vera.bene@musz.hu
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7. régió: Nyugat-Dunántúl 

Helyszín Lővér uszoda, Sopron 

Időpont 2023. január 28. (szombat) 11.00  

Résztvevők Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye 

 
Kapcsolattartó Szeidl Balázs – balazs.szeidl@musz.hu 

 
Nevezési időszak: 2023. január 4. szerda 00 óra – 2023. január 20. péntek 24.00. 

Határidőt követően nevezést nem fogadunk el.  
 

Regisztráció: 2023. január 28. szombat 09.00-tól folyamatos 

 
III., IV. és V-VI. korcsoport „B” kategória  

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 9.30-tól  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 11.00 

 
I., II. korcsoportok 

Bemelegítés: 2023. január 28. szombat 13.00-tól.  
Verseny kezdete: 2023. január 28. szombat 14.00 

 

Versenyszámok és azok sorrendje – minden helyszínen azonos 

A futamok besorolása a korcsoportok összevonásával a nevezési idő alapján történik. 
Utolsó futamban úsznak a legjobb idővel rendelkező versenyzők. 

 
III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategória 

1. 50m fiú pillangóúszás 

2. 50m lány pillangóúszás 

3. 100m fiú hátúszás 

4. 100m lány hátúszás 

5. 100m fiú mellúszás 

6. 100m lány mellúszás 

7. 100m fiú gyorsúszás 

8. 100m lány gyorsúszás 

 

I., II. korcsoport 

1. 50m fiú pillangóúszás 

2. 50m lány pillangóúszás 

3. 50m fiú hátúszás 

4. 50m lány hátúszás 

5. 50m fiú mellúszás 

6. 50m lány mellúszás 

7. 50m fiú gyorsúszás 

8. 50m lány gyorsúszás 

9. 4x50m fiú gyorsváltó 

10. 4x50m lány gyorsváltó 

 

mailto:balazs.szeidl@musz.hu
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7. Nevezés             

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. 

pontja szerint.  

Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról 

(https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción keresztül 
(https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-

applikacioja/). 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.  

Előnevezés 

A Diákolimpia applikáción keresztül a szülő/törvényes képviselő vagy edző előnevezheti a 
versenyzőt. Előnevezés kizárólag egyéni versenyszámban van lehetőség. Az előnevezés 

során testnevelő(k) megjelölése szükséges, aki(k) elektronikus levél formában értesítést 
kapnak az előnevezés tényéről. Az előnevezést az intézmény testnevelőjének szükséges 

jóváhagynia a Diákolimpia mobil applikációban vagy a webes felületen. 

A nevezési lapon és a nevezési rendszerben fel kell tüntetni a korcsoportot és a versenyző 

egyesületét (amennyiben rendelkezik azzal). 

Nevezési határidő 

Regionális versenyek esetében, lásd 6. “Lebonyolítás” 

Nevezési díj 

Regionális versenyek – NINCS 

Országos döntő 

Egyéni versenyszám 2500 Ft/rajt,  

Váltó versenyszám 3000 Ft/rajt 

A nevezési díjat kizárólag átutalással (számla ellenében) lehet fizetni. Készpénzes fizetés 

nem lehetséges. 

Nevezéskor kérjük a számlázasi adatokat pontosan feltüntetni a Diákolimpia® 

Iskolai Sport és Nevezési rendszerben. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a 

csapatban szereplő versenyző a jelen „7. Nevezés” pontban foglaltakat nem 
tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre 

–, az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-

19 járványügyi készültség időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező 

indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők 
számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát 

felfüggeszti, illetve félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a 
rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó károkért, és vele 

szemben semmilyen igény nem támaszható. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
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8. Költségek             

A verseny rendezési költségeit a rendezők biztosítják. Az utazás, szállás és étkezés, és az 

egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 

9. Igazolások            

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. 
pontja szerint. 

A regionális versenyeken és országos döntőn a regisztrációnál a nevezési lapot kötelező 
leadni! 

A nevezések beérkezését követően a versenyzők esetleges versenyengedélyei 
ellenőrzésre kerülnek. 

A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2020. szeptember 01. és 2022. 
augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 

A feltételt nem teljesítők nevezése törlésre kerül. 

10. Díjazás             

Regionális elődöntők: A helyezések eldöntése az időfutamokban elért időeredmények 
alapján versenyszámonként történik. 

• Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok éremdíjazásban részesülnek.  

Országos döntő: A helyezések eldöntése az időfutamokban elért időeredmények 

alapján versenyszámonként történik. 

• Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok éremdíjazásban részesülnek.  

• Az 4-6. helyezett egyéni versenyzők és váltócsapatok oklevelet vehetnek át. 

11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések     

Az aktuális korona vírus elleni óvintézkedéseket az alábbi linken érhető el: 
https://www.diakolimpia.hu/wp-

ontent/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf 

12. Sportági rendelkezések          

A versenyek lebonyolítása 10 pályás 50m-es versenymedencében elektromos 

időméréssel történik. 

• A versenyen egyrajtszabály érvényes. 

• Az uszodában papucs használata kötelező. 

• Az értéktárgyakért a szervező felelősséget nem vállal. 

• A MUSZ ranglistájába kizárólag az I., II. korcsoportokban szereplő 

versenyengedéllyel rendelkező MUSZ tagszervezet versenyzőinek eredményei 

számítanak. 

Belépés: versenyzők és a hivatalos kísérők részére az uszodai belépés díjtalan. 
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A hivatalos kísérőket a nevezéssel egyidőben az MDSZ nevezési online felületén 
regisztrálni kell. 

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nézők részére a belépés díjköteles – helyszínenként 

változhat. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia 

„Versenyszabályzata”, a Magyar Úszó Szövetség, valamint a FINA hatályos szabályi 
érvényesek. 

A versennyel kapcsolatos információk a Magyar Úszó Szövetség honlapján elérhetőek 
(www.musz.hu)  

13. További Információ           

A versennyel kapcsolatos információ: 

Szervező: Magyar Úszó Szövetség  
e-mail: musz@musz.hu;  

 
Nevezéssel kapcsolatos információ: 

Magyar Diáksport Szövetség Ügyfélszolgálata 
+36-1/296-2577 

 

http://www.musz.hu/
mailto:musz@musz.hu
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kövess minket! 
facebook.hu/diakolimpia 


