SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

ATLÉTIKA
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége
Szakmai
megvalósító

Arany János Általános Iskola
Lábatlan

Helyszín, időpont

2541 Lábatlan, Sportpálya
2016. május 4. szerda 900 óra

Korosztályok
(fiú – lány)

III. kcs

2002 - 2003-ban születettek

IV. kcs

2000 - 2001-ben születettek

Kategóriák

13. Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

III. kcs:

fiú – lány megegyezik
100 m
300 m /kimért pálya/
800 m
távolugrás /60 cm elugró sáv/
magasugrás
kislabdahajítás /plasto ball/

IV. kcs:
fiú:
100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés /4 kg/
kislabdahajítás
svéd váltó

Igazolás,
regisztráció

lány:
100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás /ugródeszka mindenkinek/
súlylökés /3 kg/
kislabdahajítás /plasto ball/
svéd váltó /100 m, 200 m, 300 m, 400 m
100 m, 300 m – III. korcsoport futja a váltóban
200 m, 400 m – IV. korcsoport futja a váltóban

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

Díjazás

Az 1 – 3. helyezett éremben részesül.

Továbbjutás

A verseny továbbjutásos rendszerű.
A versenyszámonkénti 1. helyezett versenyző vesz részt a TANAK
Országos Diákolimpia Döntőjén. A helyszín és az időpont szervezés alatt.

Nevezési határidő
Nevezés

2016. április 29. péntek
A versenyre nevezni kizárólag a FODISZ VESPA rendszerén keresztül kell!
A nevezési korlátokat mindenki vegye figyelembe!
 III. kcs: a versenyzők egy futószámban és két ügyességi számban és a
svédváltóban indulhatnak!
 IV. kcs: a versenyzők két ügyességi és egy futószámban és a
svédváltóban, illetve két futószámban / 100m, 200m / és
egy ügyességi számban és a svédváltóban indulhatnak.
Egy sportoló legfeljebb három versenyszámban indulhat és a svédváltó!

győztes.

Lebonyolítás
rendje

Az atlétika versenyszabályai szerint.

Költségek

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

Étkezés

Minden résztvevőnek tízórait és üdítőt biztosítunk.

Egyéb








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.
Tata, 2016. április 11.
Árva János
FÉKEMSZ versenyigazgató

