SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2019
ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÉS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
HALLÁSSÉRÜLT ÉS LÁTÁSSÉRÜLT
DIÁKOK SZÁMÁRA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője
Helyszín,
időpont

Fogyatékosok Országos Diák, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége
Ikarus BSE Sporttelep
1165 Budapest, Bátonyi utca 1-33.
2019. október 17. 10:00-16:00

Résztvevők

A hallássérült és látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó
köznevelési intézmények azon tanulói, akik a 2018/2019-es év
diákolimpiai versenyére lettek nevezve.

Hallássérült

I. korcsoport (2006. január 01. után
születettek)
II. korcsoport (2004. január 01. és
2005. december 31. között
születettek)
III. korcsoport (2002. január 01. és
2003. december 31. között
születettek)

Korosztályok
(Fiú – lány)

Hallássérült
Kategóriák

I. korcsoport:
60 m (VESPÁ-n 50m-t kell bejelölni!)
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
kislabda hajítás (plasto ball)
hárompróba (az előző 3 versenyszám egyben
értékelve) 400 m
II. korcsoport:
100 m
400 m
távolugrás
kislabda hajítás (plasto ball)
III. korcsoport:
100 m
400 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés fiú: 4 kg, leány: 3 kg
Összevont
korcsoport:
4X100-as váltó lány
4X100-as váltó fiú
Megjegyzés: A korcsoport versenyzői egy futószámban és két
ügyességi számban vagy két futószámban és egy ügyességi
számban indulhatnak. A váltófutásban való szereplés ebbe nem
számít bele.

Látássérült
Korosztályok
(Fiú – lány)

I. korcsoport: 12 éves korig (2007. és utána születettek) lány, fiú
II. korcsoport:13-14 éves korig (2005-2006.) lány, fiú
III. korcsort: 15 éves kort betöltött, (2004. és előtte születettek) lány, fiú

Látássérült
Kategóriák

B2-B3 (összevont) gyengénlátó, aliglátó,

Látássérült
Versenyszámok

I. korcsoport
fiú:
100 m
leány:
200 m
távolugrás (60cm elugró sáv)
(60cm)
kislabda hajítás (plasto ball)

B1 vak kategóriákban

100 m
200 m
távolugrás
kislabda hajítás

II. korcsoport
fiú:
100 m
leány:
300 m
távolugrás(60cm elugró sáv)
kislabda hajítás (plasto ball)
hajítás

100 m
300 m
távolugrás(60cm)
kislabda

III. korcsoport
fiú:
100 m
leány:
400 m
távolugrás(60 cm elugró sáv)
kislabda hajítás (plasto ball)
hajítás

100 m
400 m
távolugrás(60cm)
kislabda

Megjegyzés: A korcsoport versenyzői korlátozás nélküli futószámokban
és ügyességi számokbanban indulhatnak. A váltófutásban való
szereplés is korlátozás nélkül nevezhető.

Díjazás

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

Résztvevők

Nevezés és
lebonyolítás
Költségek
Egyéb

A látássérült és hallássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó
köznevelési intézmények azon tanulói, akik a 2018/2019-es év
diákolimpiai versenyére lettek nevezve.
Információ:
Vajtó Richárd országos versenyigazgató
Tel: 06-70-370-4731 Email: versenyigazgato@fodisz.hu
A versennyel kapcsolatos sportszervezési, és az étkezés költségét a
rendező biztosítja.
•

•

•
•
•
•
•

•
•

A versenyek a diákolimpiai döntőben egy időben, azonos
helyszínen kerül megrendezésre, a két sérülésspecifikum
versenyszámai felváltva követik egymást.
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.

A verenynap tervezett időbeosztása

09:30-ig
10:00
10:30-tól 15:00-ig
15:00-től

Csapatok beérkezése
Megnyitó, technikai értekezlet
Versenyprogram
Eredményhirdetés

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége

