SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2018
SZBOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS
Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Atlétika Diákolimpia tanulásban akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói részére

A verseny célja:
 A megyei versenyeken a tanulásban akadályozott diákok sportéletének fellendítése, az
iskolák közötti kapcsolatok bővítése, a testnevelők szakmai tapasztalatainak
gyarapítása. Iskolák közötti kapcsolat bővítése, utánpótlás nevelés, a kiválasztás
lehetőségeinek, segítése.
 Versenyszámonként lányok- és fiúk versengése a megyei bajnoki címért.
 A sportág népszerűsítése, tehetséggondozás.
A verseny rendezője:
A versenyt a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége hirdeti meg. A
megyei és budapesti bajnokságokat a fogyatékosok sportja területén, megyei szinten működő
sportszövetség, sportszervezet, a fogyatékos ügyi sportreferens közreműködésével az
Országos versenykiírás alapján hirdeti és rendezi meg.
Szakmai megvalósító: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége
Helyszín, időpont: Városi Stadion Nyíregyháza, Sóstói út 24.
2018.10.04. (csütörtök 9.00 óra)
Korosztályok:

III. korcsoport

2005-2008- ban született tanulók

IV. korcsoport

2003-2004- ban született tanulók

( Fiú-lány)
Kategória:

Tanulásban akadályozott diákok

Versenyszámok a tanulásban akadályozott diákok részére:
III. kcs: 100 m, 300 m, 800 m, távolugrás (60 cm-es elugró sáv), magasugrás, kislabda
hajítás.
A III. korcsoport versenyzői maximum egy futószámban és két ügyességi számban, valamint
a váltóban indulhatnak.
IV. kcs:100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, távolugrás, magasugrás, kislabda hajítás, súlylökés
(leány 3 kg, fiú 4 kg)
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a svéd váltóban, illetve két
futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a váltóban indulhatnak.
Igazolás, regisztráció: A versenyzők regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon.
Díjazás:
Nevezési határidő:
Nevezés:

Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek
2018.10.01. 23:00 (Hétfő)
A diákolimpia versenyekre a nevezés a FODISZ VESPA rendszeren
keresztül történik!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues-Czimbalmos Nóra megyei versenyigazgató

Tel: 06-30-210-2760 Email: nora.laoues@gmail.com
Információ:
 Nevezési határidő után érkezett nevezéseket nem fogadunk el!
Költségek:
 A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező
biztosítja.
 Az utazási költségek a résztvevőket terhelik.
 A résztvevő tanulók és kísérőik részére hidegcsomagot és ásványvizet
biztosítunk.
Egyéb rendelkezések: A FODISZ Országos versenykiírásának megfelelően.
 Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a
versenyirodán jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
 A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
 Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
 A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
 Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
 A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.
A verseny tervezett időbeosztása:






9.00-ig Csapatok beérkezése
9.00 –9.25 Regisztráció, bemelegítés
9.25 –9.30 Megnyitó
9.30 –13.00 Versenyszámok
13.15 Eredményhirdetés
Mindenkinek sikeres versenyezést kívánunk!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fogyatékos Sportolók Szövetsége
Nyíregyháza,2018.09.04.

Laoues-Czimbalmos Nóra
megyei versenyigazgató

