SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2019

XI. MIKOLOVITS VERONIKA
EVEZŐS ERGOMÉTERES EMLÉKVERSENY
ÉS DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezői

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
Pető Sport Egyesület
Semmelweis Egyetem Pető András Kar, Konduktív Pedagógiai Központ

Helyszín, időpont

Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete (1118. Budapest,
Villányi út 67., Díszterem)

2019. február 5. kedd, 10:00 óra
Korosztályok
(Fiú – lány)

Mini I.

2009- től születettek

Mini II.

2008-ban születettek

Mini III.

2007-ben születettek

Diák I.

2006-ban születettek

Diák II.

2005-ben születettek

Serdülő I. 2004-ben születettek
Serdülő II. 2003-ben születettek

Kategóriák

Ifjúsági

2001-2002-ben születettek

Felnőtt

2000. és korábban születettek

1. PR1 Férfi- Női (arms–shoulders)
állapota csak a vállak és karok használatát teszi lehetővé, versenyző speciális,
rögzített szék(b)en ül, 3 helyen pánttal lekötve (szegycsont magassága, csípő, térd
felett közvetlen)
2. PR2 Férfi-Női (trunk-arms)
állapota csak felsőtest használatát teszi lehetővé, versenyző speciális, rögzített
szék(b)en vagy guruló ülésen ül és alsó végtagja rögzített
3. PR3 Férfi-Női (legs-trunk-arms) kategóriák:

állapota a teljes test használatát lehetővé teszi
LTA AK – amputált / művégtaggal élő
LTA VI – látássérült
LTA HI – hallássérült
LTA ID1 – tanulásban akadályozott
LTA ID2 – értelmileg akadályozott
LTA PD – fizikai mozgássérült
4. Tanulásban akadályozottak
5. Értelmileg akadályozottak
Versenytávok
Díjazás

Mini, diák, serdülő, ifjúsági versenyszámokban: 100m / 250m / 500m / 1000m
Felnőttek esetében 500m / 1000m / 2000m

A versenyszámok I-III. helyezettjei (kategóriánként, korcsoportonként és
nemenként) érem díjazásban részesülnek.
Minden versenyző emlékplakettet kap.

Nevezési határidő
Nevezés

2019.01.31. 13:00!
A FODISZ VESPA rendszerében szereplő TANAK-os, ÉRTAK-os diákok
oktatási intézményei kizárólag a VESPA rendszeren keresztül, a
www.fodisz.hu/vespa oldalon nevezhetnek.
Mindenki más a paraevezes@gmail.com címen nevezhet.

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ Márton Gábortól a +36209203014
telefonon, illetve paraevezes@gmail.com e-mailen kérhető.

Versenytanács
ülés helye,
időpontja

2018. február 5. 9:00 óra a helyszínen

Költségek

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

Különleges
szabályok

 A verseny nyílt, a versenyen az induló sportolók saját felelősségükre
vesznek részt, melyről nyilatkozatot kell aláírniuk
 Klasszifikációval rendelkező
mozgássérült sportolók
besorolási
kategóriájuknak megfelelően-, klasszifikációval nem rendelkezők a
„korosztályok és kategóriák” alatt található útmutatás szerint nevezendők
 A verseny feladása esetén újrakezdésre lehetőség nincs
 Nevezési határidő lejárta után nevezést nem áll módunkban elfogadni
 Adott korosztályban egy induló esetén versenyző életkora szerinti
következő korosztályban kerül értékelésre
A rendező fenntartja annak lehetőségét, hogy módosítsa a kiírásban
közölteket.

Budapest, 2019. január 17.
Fogyatékosok Országos Diák- , Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége

Pető Sport Egyesület

