SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2016
ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
HALLÁSSÉRÜLT DIÁKOK SZÁMÁRA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője
Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
és szakmai
megvalósítója
Helyszín, időpont

Margitszigeti Atlétikai Centrum
Budapest
2016. május 12. (csütörtök) 11:00

Résztvevők

A hallássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó köznevelési intézmények
azon tanulói, akik 2015/2016 diákolimpiai versenyére lettek nevezve.

Korosztályok
(Fiú – lány)

Felső korcsoportos diákok (2000. január 01. és
2003. december 31. között születettek)
Alsó korcsoportos diákok (2004. január 01. és
2006. december 31. között születettek)

Kategóriák

Hallássérült diákok:
Alsó korcsoport:
100 m
300 m
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)
Felső korcsoport:
100 m
200 m
400 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés fiú: 4 kg, leány: 3 kg
kislabda hajítás (plasto ball)
Összevont korcsoport:
svéd váltó (100-200-300-400m, melyből a 100 és a 300m-es szakaszt olyan
alsós, a másik kettőt pedig olyan felsős diák futja, aki a versenyen bármely
más számban részt vett)
Megjegyzés: A korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi
számban vagy két futószámban és egy ügyességi számban indulhatnak
indulhatnak. A svéd váltóban való szereplés ebbe nem számít bele.

Díjazás

A versenyszámok I-III. helyezettjei (kategóriánként-korcsoportonként és
nemenként) érem díjazásban részesülnek.

Nevezési határidő
Nevezés és
lebonyolítás

2016. május 5. 24:00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 06-70-370-4734 Email: kapas.robert@fodisz.hu

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési költségeket a FODISZ biztosítja.

Egyéb
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•
•
•
•
•

•
•

A verseny
tervezett
időbeosztása

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 nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok, valamint a Magyar
Atlétikai Szövetség szabályai az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

Érkezés csütörtök reggeli órákban. Szállást a rendezvényhez kapcsolódóan
biztosítani nem tudunk.
A verseny időpontja csütörtök 11.00-16.00

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

