SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016
VESZPRÉM MEGYEI ATLÉTIKA
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:

 Lehetőséget biztosítani az oktatási intézmények SNI tanulói
számára, hogy versenyeken is bebizonyíthassák
felkészültségüket, tehetséggondozás.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel
biztosítása, az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek
bővítése.

Verseny rendezője:

A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei
Sportegyesülete
8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.

Szakmai megvalósító:

Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete

Helyszín, időpont:

Veszprém Városi Stadion
2016. május 11. szerda 9:30

Korosztályok:

Versenyszámok:

III. kcs.:
IV. kcs.:

2002-2003-ben születettek
2000-2001-ben születettek

III. korcsoport fiú: 100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm elugrósáv )
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)

leány: 100 m
300 m
800 m
távolugrás ( 60 cm elugrósáv )
magasugrás
kislabda hajítás

A III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi
számban indulhatnak.
IV. korcsoport fiú: 100 m
leány: 100 m
200 m
200 m
400 m
400 m
1500 m
1500 m
magasugrás
magasugrás
távolugrás
távolugrás
súlylökés (4 kg )
súlylökés ( 3 kg )
kislabda hajítás ( plasto ball ) kislabda hajítás
svéd váltó ( 100- 200 – 300 – 400 m) svéd váltó

A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett
sportolókból kell összeállítani! A váltóba a 100 m-es és a 300 m-es
távon a III. korcsoportba tartozó, a 200 m-es és 400 m-es távon a IV.
korcsoportba tartozó fiú és leány versenyzőket lehet benevezni!
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a
svéd váltóban, vagy két futószámban (100 és 200 m), egy
ügyességi számban, és a váltóban indulhatnak. Egy sportoló
legfeljebb három egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat.

Igazolás, regisztráció:

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

Díjazás:

I – III. helyezettek: éremdíjazásban részesülnek.

Nevezés:

A diákolimpia versenyre nevezés a FODISZ VESPA rendszeren
keresztül történik!

Információ:

 Technikai értekezlet: 08:45- kor a helyszínen.
 Üdítő, szendvics a résztvevőknek biztosított.

Költségek:

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

Egyéb:









Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját hozzák
magukkal!
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.

A verseny tervezett időbeosztása: 09:30- 13:00 ig
Veszprém, 2016.április 11.

Németh Ferenc
megyei versenyigazgató

