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A tanulásban akadályozott tanulók és az értelmileg akadályozottak nevelését, oktatását
ellátó iskolák tanulóinak
Megyei Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága
A verseny célja:
Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók részére.
A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehetséges diáksportolók kiválasztása,
utánpótlás nevelése

A megyei döntő rendezője: a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége.

Résztvevők: hagyományainkhoz híven a verseny nyílt. A szakiskolák és a készségfejlesztő speciális
szakiskolák tanulóit is várjuk. Az alacsonyabb korosztályok TANAK tanulói a III., míg a magasabb
korcsoportosok a IV. korcsoport számaiban versenyezhetnek. Természetesen külön értékeljük őket.
ÉRTAK versenyzők 14 év alatt,14év felett A kicsik a III.kcs versenyszámaiban a nagyok a IV kcs
versenyszámaiban indulhatnak. Az ÉRTAK versenyzőknek ez a verseny a REGIONÁLIS döntő.
A verseny időpontja:
2016 május 5. 9,00 óra. Pécs, Várkői-pálya (Verseny u. 1.)
Versenyszámok:
III. korcsoport
fiú: 100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)
Megjegyzés: A korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban vagy két
futószámban és egy ügyességi számban indulhatnak indulhatnak.

IV. korcsoport
100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés fiú: 4 kg, leány: 3 kg
kislabda hajítás (plasto ball)
svéd váltó (100-200-300-400 m)
Megjegyzés:
1. A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett sportolókból kell
összeállítani! A váltóba a 100 m-s és a 300 m-es távon a III. korcsoportba tartozó, a 200
m-s és 400 m-s távon a IV. korcsoportba tartozó fiú és lány versenyzőket lehet benevezni!
2. A korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a svéd váltóban, illetve két
futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a váltóban indulhatnak
A speciális szakiskolák tanulói a IV. kcs versenyszámaiban indulhatnak
3. Kérem a nevező iskolákat,hogy lehetőség szerint valamennyi versenyszámban indítsanak
versenyzőt.
Nevezés:
Lásd az „Általános szabályok” szerint.

A nevezési határidő 2016 április 25.-ig.
Tanak ,Értak vespán keresztül,szakiskolák hagyományos
egyéni nevezési lapon.
Későn érkező nevezéseket nem tudunk elfogadni
Bognár Miklós elnök úr email címére (csak létszámadatokat: fiúk-lányok-kísérők). /
bognar.mikloskornel@gmail.com
Az egyéni nevezési lapokat a verseny előtt kérjük leadni, melyet az iskola igazgatója olvashatóan
aláírt és lepecsételt. Orvosi igazolás kötelező!

Egyéb:
Sajnos étkezést nem tudunk biztosítani.

Pécs, 2016 április 17.

Bognár Miklós
FOBMSZ elnök

