SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2019
PEST MEGYEI KAPKODD A LÁBAD
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:






Lehetőséget biztosítani az oktatási intézmények SNI tanulói számára,
hogy játékos formában versenyeken is bebizonyíthassák
felkészültségüket, tehetséggondozás.
A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása, az
utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
A kapkodd a lábad játékon keresztül a sportág megszerettetése a
gyerekek körében.

Verseny rendezője: Fogyatékosok Pest Megyei Sportszövetsége
2100 Gödöllő, Dobó K. u. 2.
Szakmai
megvalósító:

Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
2100 Gödöllő, Dobó K. u. 2.

Helyszín, időpont:

2019. március 20. szerda 10,00 óra
Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
2100 Gödöllő, Dobó K. u. 2.

Korosztályok:
(Fiú – lány)

I – II. kcs. 2007. január 1- után születettek

Kategóriák:

11. Tanulásban akadályozottak

A verseny
résztvevői,
csapatok
összetétele:

- az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói
- nevezési létszám 10 fő
- a játékban levő 8 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie.

Igazolás,
regisztráció:

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu
oldalon.

Díjazás:

I – III. helyezett: érem oklevél
IV – VI. helyezett: oklevél

Nevezési határidő:
Nevezés:

2019. március 14. csütörtök 12,00 óra
A diákolimpia versenyekre a nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
történik!
Nevezéssel, rendezéssel kapcsolatos információ:
Iski Zsolt
Tel.: +36-70-546 8338

Információ:

A verseny továbbjutásos rendszerben kerül megrendezésre, a csapatok
közül az első helyezett csapat jut az országos döntőbe!
A feladatok, amik a versenyen lesznek: 1, 4, 5, 7; 11

Költségek

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

Egyéb



Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán








A verseny
tervezett
időbeosztása

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.

9,30-ig Csapatok érkezése, regisztráció
9,30-10,00 Bemelegítés, sorsolás
10,00-13,00 Verseny
13,15
Eredményhirdetés

2019. március 6.

Tóth Tibor
Fogyatékosok Pest Megyei Sportszövetsége

