SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2019
SZAKISKOLÁS KORÚAK ORSZÁGOS
ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIÁJA
ÉS FOVESZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR
BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezői

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
Fogyatékosok Országos Versenysport Szövetsége
Magyar Asztalitenisz Szövetség

Helyszín, időpont

High Life Sport Budapest
1037 Bp. Nagymihály u. 1.
2019. március 26. 10 óra

Résztvevők

1. U16 és U18 korosztályban a magyarországi köznevelési intézményekben
tanulói jogviszonnyal rendelkező diáksportolók.
2. A18-as korosztályba a fentieken túl olyan korosztályos asztaliteniszezők is
nevezhetnek, akik nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal (egyesületi
tagok, szabadidősportolók), számukra külön kategóriát indítunk.

Korosztályok
(Fiú – lány)

U16 - 2004.01.01.-2008.12.31. között
U18 - 2002.01.01.-2003.12.31. között
születtek
A18 - 2002.01.01. előtt születettek

Kategóriák

Tanulásban akadályozott
Értelmileg akadályozott
Bármely fenti kategória elindításához minimum 4 fő indulása szükséges.

Versenyszámok

Fiú és lány egyes versenyszámok. Selejtező csoportmérkőzések, ahonnan az
1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő
főtáblára.

Díjazás

A versenyszámok I-III. helyezettjei: érem, IV-VI. helyezettek: oklevél

Nevezési határidő

2019. március 19. 24:00 óra

Nevezés

Oktatási intézmények számára kizárólag a VESPA rendszeren keresztül, a
vespa.fodisz.hu oldalon.
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező sportolók nevezését a
kapas.robert@fodisz.hu címre várjuk a sportoló nevével, születési
dátumával, valamint a nevező szervezet kapcsolattartójának
elérhetőségeivel.
Nevezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 70-370-4734, 20-555-0100 Email: kapas.robert@fodisz.hu

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.

Versenyzők
ellátása



A versenynapon ebédet és ásványvizet biztosítunk.



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. Fehér mez, illetve
fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett.
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 nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok, valamint a Magyar
Asztalitenisz Szövetség szabályai az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

Egyéb







A verseny
tervezett
időbeosztása

09.30 -10.00
10.00 - 10.25
10.30 - 10.45
10.45 - 12.45
13.00 – 14.00
14.30

Csapatok, versenyzők beérkezése
Technikai értekezlet
Megnyitó
Csoportmérkőzések, selejtezők
Főtábla mérkőzései
Eredményhirdetés

2019. február 26.

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége

