SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2018
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA BAJNOKSÁGA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője

EMBERsÉG DSE

Szakmai megvalósító Kertész Tamás
Helyszín, időpont

Korosztályok
(Fiú – lány)

Győr, Olimpiai Sportpark (volt Dózsa pálya
2018. október. 16 kedd 10.00-13.00

TANAK:
III. korcsoport: 2005 – 2006 - ban születettek /
14év alattiak /
IV. korcsoport: 2003 – 2004 – ben születettek /
14 – 15 évesek

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

III. korcsoport: fiú – lány megegyezik
100m
300m / nem kimért pálya, körív /
800m
távolugrás / 60cm elugró sáv /
kislabda hajítás / plastoball /
IV. korcsoport:
fiú:
100m
200m
400m
távolugrás
magasugrás
súlylökés-4kg
kislabda hajítás

lány:
100m
200m
400m
távolugrás / ugródeszka mindenkinek/
magasugrás
súlylökés-3kg
kislabda hajítás / plast ball

Nevezési korlátozások: A III. korcsoportosok egy futó és két ügyességi számban
indulhatnak. A IV. korcsoportosok két technikai és egy futószámban, illetve két
futószámban (100 m, 200 m,) és egy technikai számban, indulhatnak. Egy sportoló
legfeljebb három versenyszámban indulhat.

Igazolás, regisztráció

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu
oldalon.

Díjazás

Az 1-3 helyezettek nemenként és korosztályonként érem díjazásban
részesülnek. A résztvevők pedig Emléklapot kapnak.

Nevezési határidő
Nevezés

2018.október 12 péntek
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Kertész Tamás 30/222-64-72
emberseg.dse@gmail.com

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ
u.a mint fent

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.
Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik.



Egyéb








A verseny tervezett
időbeosztása

A versenyek lebonyolítása az atlétika verseny szabályai szerint
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.
Szöges cipő használata engedélyezett.
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!

9.30-9.45 érkezés, igazolás
9.45 technikai értekezlet/időrend-az időrendet a nevezések ismeretében
készítjük el, majd e-mailben kiküldjük
10.00-13.00 versenyek
13.00 eredményhirdetés

Győr,2018.szeptember.28.
Kertész Tamás
versenyigazgató

