Verseny rendezője

FODISZ-Velünk mozdulj DSE

Szakmai
megvalósító:

Türr István DSE

Helyszín, időpont:
Korosztályok:
(Fiú – lány)

2018. november 15. 9. 30-13 óráig
Dr. Posta Sándor Sportcsarnok, Baja, Szegedi u. 2.
I. korcsoport: 2009-ben vagy később születettek
II. Korcsoport: 2007-2008-ban születettek
Csapat: korcsoportonként 2-2 fiú, ill. lányversenyző, (csapatonként, 8 fő)
Egy intézmény több csapatot is indíthat

Kategóriák

I.

Versenyszámok:

1.
2.
3.
4.
5.

kategória (TANAK)
30 m futás
Helyből távolugrás
Szivacs labda dobása helyből
1 kg-os medicinlabda dobása előre
4 x 200 m váltófutás

Díjazás:

Versenyszámok egyéni I.- III. helyezettjei érem,
Összesített csapatverseny győztes iskoláját serleggel díjazzuk. Az összesítés
az iskolák által megszerzett egyéni I. – VI. helyezéseknek megfelelő
ponttáblázat alapján történik. (I.-7; II.-5; III.-4; IV.-3; V.-2; VI-1 pont)

Információ

•Az országos döntőn a megyei/fővárosi versenyek jegyzőkönyvében
szereplő összetett versenyben I.-II. helyezett diákversenyzők indulhatnak.
Az összetett verseny végső sorrendjét a négy egyéni versenyszám
eredményei alapján kell megállapítani.
•A csapatváltóban a korcsoportonként nevezett 1-1 fiú és lány sportoló
indulhat. A váltó eredményét csak az összetett csapatverseny sorrendjének
megállapításánál kell figyelembe venni.
•Az országos döntőben korcsoportonként, nemenként egy megyét 2-2 fő
diákversenyző képviselhet, összesen max. 8 fő!

Nevezési határidő:
Nevezés:

Igazolás,
regisztráció:

2018. november 14. 10 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben
kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Kiss József
Tel: 70-333-6362 Emil: kissjoci@freemail.hu
A versenyzők, sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon.

Költségek:

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

Egyéb:

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán
jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
 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:

09.30
09.45
10.00
10.10
10.45
11.20
11.50
12.30
13.00

2018. október 25.
Budapest, 2018. 10. 28.

Csapatok, versenyzők beérkezése, nevezések ellenőrzése
Technikai értekezlet
Megnyitó
30 m síkfutás
Medicinlabda dobása előre
Helyből távolugrás
Kislabda dobás helyből
4x200 m vegyes váltó
Eredményhirdetés

