DIÁKOLIMPIA 2018-2019
ATLÉTIKA
VERSENYKIÍRÁS
A verseny
lebonyolítója:

Benedek SE

Támogatóink:

Cél:





Helyszín, időpont:

A verseny kiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként és
nemenként a megyék – Budapest bajnoki címeinek, és további helyezések
eldöntése.
Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a
fogyatékos személyek országos sportszövetségeinek utánpótlás nevelési
rendszerét.
A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.

UTE
Atlétikai
Centrum

2018. október 9.
Regisztráció

10.00 óra
9.30 óra

Megközelíthető:

Az M3 – as metró felújítása miatt a Lehel tértől a 14-es villamossal (Atlétikai
Centrum). Ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb.

Korosztályok:
(Fiú – lány)

III. korcsoport: 2005. 01. 01 – 2010. 12. 31.
IV. korcsoport: 2003. 01. 01 – 2004. 12. 31.

A verseny
számok:

III. kcs.: leány - fiú 100 m, 300 m, 800 m, távolugrás, kislabda dobás, magasugrás
IV. kcs.: leány - fiú 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, távolugrás, kislabda dobás,
magasugrás, súlylökés (leány 3 kg, fiú 4 kg), svéd váltó (III-IV. kcs.)

Megjegyzés:

Az III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban és a
svéd váltóban indulhatnak.
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi és egy futószámban, illetve két
futószámban (100 m, 200 m) és egy ügyességi számban és a váltóban
indulhatnak. A svéd váltóban a 100 m és a 300 m az III. , a 200 m és a 400 m a
IV. korcsoportos versenyzők indulhatnak !!!
Indítási korlátozás: A 400 m – en vagy ennél hosszabb távon való indulás
esetén a versenyző a továbbiakban egyéni futószámban nem, kizárólag egy
ügyességi számban és a váltóban indulhat.

Díjazás:

A verseny I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.

Nevezés:

VESPA rendszerén

Nevezési
határidő:

2018. október 8.

Költségek:

A versennyel kapcsolatos rendezési költségeket a FODISZ biztosítja.

Egyéb:











A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ
versenyszabályai érvényesek.
Szöges cipő használata engedélyezett.
Rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és az országos döntőn az indulás
térdelőrajttal történik.
A harmadik szabálytalan rajt esetén az elkövetőt kizárják a versenyből,
függetlenül az előzményektől.
Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal. A diákigazolványokat a versenyirodán
jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni.
A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. Az elveszett
tárgyakért, felszerelésért a rendezőség semmiféle felelősséget nem vállal.
A szándékos rongálásokért anyagi felelősséggel tartozik minden tanuló, és
annak iskolája.
A versenyeken megfelelő sportfelszerelésben kérjük megjelenni.
A versenykiírás kézhezvételéről visszajelzést kérek a 06-20-3742853-as
mobilszámon !

2018. szeptember

Kerekes Béla
fogy. ügyi sportreferens
versenyigazgató

