SPORT TEHETSÉGPROGRAM
„KAPKODD A LÁBAD!”
SORVERSENY DIÁKOLIMPIA
megyei játékos sor- és váltóverseny

VERSENYKIÍRÁS
2019.

A verseny célja:

A tanulásban akadályozott általános iskolai alsó tagozatos
tanulók részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tantervi
anyagra épülő versenyzési lehetőség biztosítása.

Verseny rendezője

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége

Szakmai megvalósító:

Fogyatékkal Élők JNSZM Sportszövetsége

Helyszín, időpont:

Karcag, Városi Sportcsarnok (Karcag, József Attila u. 1 – 3.)
2019. február 05. (kedd) 10 óra

Korosztályok:
(Fiú – lány)

Kategóriák:

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák azon tanulói, akik 2007-ben és
később születettek.

Tanulásban akadályozottak.

A csapat
összetétele:

- 8 fő, fiúk – lányok vegyesen (+ 2 fő tartalék).
- 1 – 1 feladatot 8 fő hajt végre.
- Cserélni minden versenyszám után lehet.
- A végső sorrendet a helyezési pontok alapján kell megállapítani.

Igazolás:

- A versenyzők adatainak, tanulói jogviszonyának az igazolása az
intézmény igazgatójának aláírásával és az iskola pecsétjével.
- Iskolaorvosi igazolás a sportoló alkalmasságáról.

A verseny
lebonyolítása:

A megyei versenyen a következő hat /6/ gyakorlatot kell teljesíteni:
1; 2; 3; 4; 7; 13

2019. február 01. péntek 20,00 óra

Nevezési határidő:

Nevezés:

A diákolimpia versenyekre nevezni
a FODISZ VESPA rendszerén keresztül lehet!
Nevezéssel kapcsolatos információ: Auner Zoltán
Tel: +36-30-747-4002 e-mail: fodisz.auner@gmail.com

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező
biztosítja. Az utazási, szállás 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!
- 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!
Szolnok, 2019. január 23.
Auner Zoltán
FODISZ JNSZ Megyei Versenyigazgató

