SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2019
PEST MEGYEI LABDARÚGÓ
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:






Lehetőséget biztosítani az oktatási intézmények SNI tanulói számára,
hogy játékos formában versenyeken is bebizonyíthassák
felkészültségüket, tehetséggondozás.
Az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
A labdarúgás sportág megszerettetése a gyerekek körében.

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

Abonyi Montágh Imre EGYMI
2740 Abony, Bicskei út 2.

Helyszín, időpont:

2019. április 25. csütörtök 10,00 óra
KID FC pályája
2740 Abony, Imre u. 2.

Korosztályok:

I – IV. kcs. fiú
2003. és utána születettek

Kategóriák:

11. Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok:

Csapatverseny
Csapatlétszám: 10 fő nevezhető játékos (5+1 fő a pályán) + 2 fő felnőtt
kísérő.
A mérkőzés megkezdéséhez legalább 4 játékos jelenléte szükséges, ebből 1
játékos a kapus.

A verseny
résztvevői,
csapatok
összetétele:

- az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú tanulói

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. április 17. szerda 12,00 óra
A diákolimpia versenyekre a nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
történik!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Iski Zsolt
Tel: +36-70-546-8338 e-mail: iskizsolt@gmail.com

Információ:

A verseny továbbjutásos rendszerben kerül megrendezésre.
Az első helyezést elért csapat jut az Országos Döntőbe.
Lebonyolítással, versennyel kapcsolatos információ:
Andrási István +36-30-513 7950

Költségek

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

Egyéb

A pálya mérete: 20 x 40 m, kapu mérete 3x2 m, labdaméret 5-ös
Játékidő: 2x15 perc futóórával, 5 perc szünettel
Cipő: Tornacipő és teremlabdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett,
stoplis használata TILOS!
 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.

A verseny
tervezett
időbeosztása

9,30-ig
9,30-10,00
10,00-13,00
13,00

Csapatok érkezése, regisztráció
Bemelegítés, sorsolás
Mérkőzések
Eredményhirdetés

A verseny a Magyar Olimpiai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
valósul meg.

2019. április 10.

Kapás Róbert
FODISZ Országos Versenyigazgató

Tóth Tibor
FODISZ Pest Megyei Versenyigazgató

