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A verseny célja:

Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése,
segítve a fogyatékos személyek országos sportszövetségeinek
utánpótlás nevelési rendszerét.
- A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel
biztosítása. Az asztalitenisz sportág megszerettetése a gyerekek
körében, tehetségkutatás.

Verseny rendezője

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége

Szakmai megvalósító:

Auner Zoltán

Helyszín, időpont

Szolnok, Liget út 10.
2019. március 06. szerda 10 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
iskolák, általános iskolai tagozatok, speciális szakiskolák azon
tanulásban akadályozott tanulói, akik 1999–ban, vagy később
születtek.
(III.-IV. korcsoport – 2003-2006. és V. korcsoport – 1999-2002.)

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

Fiú és leány egyéni versenyszám.

A verseny lebonyolítása:

A nevezésektől függően nemenként csoportokat alakítunk ki. A
csoportokban körmérkőzésekre kerül sor. A csoportok azonos
helyezettjei újabb körmérkőzéses rendszerben döntik el a helyezéseket.

Egyebek:

A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. A játszmát az a játékos
nyeri, aki először éri el a 11 pontot kettő különbséggel. 10 – 10 pont után
az a játékos nyer, aki először szerez két ponttal többet, mint az ellenfele.
Adogatást minden második pont után kell cserélni, 10 – 10 után váltott
adogatások következnek. A bajnokságon csak sötét színű mezben lehet
versenyezni. A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az
országos versenykiírás az irányadó.

Díjazás

A verseny 1 – 3. helyezett fiú és leány versenyzője érem-, a 4 – 6.
helyezett oklevél díjazásban részesül.

Nevezés

2019. március 03. vasárnap 20,00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA keresztül történik!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Auner Zoltán
Tel: +36-30-747-4002 e-mail: fodisz.auner@gmail.com

Költségek

Egyéb

A rendezés költségeit a rendező szerv biztosítja.

-

-

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!

2019. február 18.

Auner Zoltán
FODISZ JNSZ Megyei Versenyigazgató

