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A FODISZ 2018/19. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI
ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYSOROZATA SOMOGY MEGYEI
ZSINÓRLABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIIRÁSA
A bajnokság célja:

A 2018/19. tanévi Diákolimpia Somogy megyei zsinórlabda bajnoki
címeinek eldöntése.

A bajnokság ideje:

2019. január 10. csütörtök
Regisztráció: 08, 30 órától. Megnyitó: 09, 00 órakor.
Versenyek kezdete: 09,15 órakor.

A bajnokság helye: Nagybajom, Városi Sportcsarnok
A bajnokság rendezője:
A FODISZ támogatásával, a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége.
Szakmai lebonyolító: A Szivárvány Diáksport Egyesület és a Bárczi Diáksport Egyesület.
Vezető versenybíró: Ács Lajos
A bajnokság résztvevői:
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák, általános
iskolai tagozatok, előkészítő szakiskolák és speciális szakiskolák TANAK és ÉRTAK
kategóriájú, leány és fiú tanulói, akik a tanév kezdete óta és a bajnokság időpontjában is,
a bajnokságra nevező iskolák tanulói.
Korcsoportok:
Összevont III–IV–V. korcsoport. Az 1999 és 2005 között született tanulók szerepeltethetők.
Versenyszámok:
Külön TANAK és külön ÉRTAK verseny.
A csapatok létszáma 10 fő. A pályán lévő 6 fő között, minimum 2 leánynak kell lennie.
Nevezés:
A VESPA rendszerben. A nevezéseket, január O9-én, szerdán 24 óráig kell feltölteni.
A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:

Öt vagy kevesebb csapat részt vétele esetén, körmérkőzéses formában dől el a bajnoki cím.
Hat, vagy több csapat részt vételekor – az erőviszonyok figyelembevételével kialakított - kettő
selejtező csoport, körmérkőzéses formában mérkőzik és dönti el az elődöntőbe kerülést.
A négycsapatos, egyenes kieséses elődöntő mérkőzésein vesztes csapatoknak nem kell
mérkőzniük a harmadik helyért, mindkét csapat harmadik helyezést ér el.
Az elődöntőben győztes csapatok mérkőznek a bajnoki címért.
Díjazás:

A két kategória első és második, továbbá a két harmadik helyezett csapata serleg, a csapatok
tagjai, pedig éremdíjazásban részesülnek.
Költségek: A bajnokság rendezési költségeit a FOÉSS, a részvétellel kapcsolatos
költségeket, pedig a KLIK-FODISZ megállapodás alapján, a Tankerületek fedezik.
Egyebek:
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Kaposvár, 2018. december 28.
FOÉSS

