Látássérültek Országos Diákolimpiai Atlétika Versenye
2018. június 2.

Verseny célja: Speciális és a befogadó intézmények látássérült diákjainak, látássérült
sportolóinak megmérettetése, atlétika sportágakban. A sportág népszerűsítése az
integráltan tanuló diákok körében is. Versenyzési lehetőség biztosítása.
Verseny rendezője: Fogyatékosok Országos Diák- Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
Időpont és helyszín: 2018. június 2.
Győr Olimpiai Sportpark Radnóti M u.46.
Nevezés és versenyszámok:
I. korcsoport: 2006-ig született lány, fiú B3-B2 (gyengénlátó, aliglátó), B1 (vak)
kategóriákban: 100m, 200m síkfutás, távolugrás, kislabda hajítás
II. korcsoport: 2005-2002. között született lány, fiú B3-B2 , B1 kategóriákban:
100m, 400m síkfutás, távolugrás, kislabda hajítás
III. korcsort: 2001. született lány, fiú, B3-B2, B1 kategóriákban:
100m, 400m síkfutás, távolugrás, kislabda hajítás
A versenyzőkből összeállított látássérültek svédváltó csapata indul a versenyen.
Nevezés 2017. május 12. gydse@gyengenlatok.hu e-mail címre,
A helyszínen - svédváltó kivételével- nevezés nem lehetséges.
A sportoló egészségi állapotáért önmaga felelős.
Díjazás: Nemek, korcsoportok, kategóriák, versenyszámok szerint, 1-3 helyezett érem,
4-6. helyezett oklevéldíjazásban részesül.
Felmerülő kérdésekkel elérhetők vagyunk a fenti e-mail címen, valamint
Kovácsné Fülöp Beáta 06-20-9740-244, és Henye Rita 06-30-9140-789 telefonszámokon.

Program:
június 2. szombat
-

Gyülekezés 9,15-kor a Gyengénlátók Ált Isk. EGYMI és Kollégiuma előtt
(Bp. 1147 Miskolci u.77.)

-

9.30 órakor indulás Budapestről Győrbe

-

Hideg ebédcsomagot kapunk a helyszínen.

-

12 órakor ünnepélyes megnyitó

-

13 órától atlétika verseny

-

Kb. 19 órakor indulás vissza Budapestre

-

Érkezés az esti órákban

Információk:
A verseny csatlakozott a FODISZ Diákolimpiai rendszeréhez ezért, Győrben
kerül megrendezésre. Budapestről a helyszínre történő eljutását és hidegcsomag
ebédet biztosítani tudjuk a nevezett versenyzőnek és egy kísérőjének. A többi
étkezésről a versenyzőnek kell gondoskodnia. A busz a verseny napján, 9,30
órakor indul a Gyengénlátók Ált. Iskolájától. (1147 Bp. Miskolci u. 77.). Önállóan
történő utazás esetén legkésőbb 12 órára legyenek a helyszínen.
Utazási és étkezési szándékukat és jelezzék felénk a nevezési lapon.
A változtatás jogát a versenyszervezők fent tartják.

Budapest, 2018. május 9.

Henye Rita
GYDSE elnök

Kovácsné Fülöp Beáta
Versenyszervező

NEVEZÉS
Látássérültek Országos Diákolimpiai Atlétika Versenye
2018. június 2.
NEVEZÉSI határidő: 2018. május 22.
Iskola (név, címe):
Egyesület (név, cím):
Sportoló elérhetősége (e-mail cím):

EBÉD (hidegcsomag)
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Budapest, 2018. május 9.
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