SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2019-20
CSONGRÁD „KAPKODD A LÁBAD”
SORVERSENY DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny célja
A versenykiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként és nemenként a
Csongrád Megye bajnoki címeinek, és további helyezések eldöntése.
Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a
fogyatékos személyek országos sportszövetségeinek utánpótlás nevelési
rendszerét.
A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.
Verseny rendezője

Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesülete

Szakmai
megvalósító

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Ált.Isk.,Óvoda, és Ped. Szakszolgálat

Helyszín, időpont

2019. november 27. Szegedi József Attila Általános Iskolája és
Szakiskolája
6723 Szeged, Gyík u. 3

Korosztályok:
(Fiú – lány)

II.

Kategóriák

Tanulásban akadályozott diákok
Hallássérültek

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, legalább kettőnek lány diáksportolónak
kell lennie.

Igazolás,
regisztráció

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

Díjazás

Az első három csapat érmet kap.

Nevezési határidő

korcsoport 2008. 01.01-2009 12.31.

2018. november 20. 24-óráig.

Nevezés
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Patkós Győző patkosgyozo@freemail.hu címen kérhető!

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ. Erdeiné Domonkos Anikó
erdeineaniko@gmail.com címen kérhető!
A verseny továbbjutásos rendszerben kerül megrendezésre, a csapatok közül
az első helyezett csapat jut az országos döntőbe!
A feladatok, amik a versenyen lesznek: 3, 4, 7, 9, 13, pótfeladat 2.

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező
biztosítja. Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik.
A diákok és a kísérők uzsonna csomagot kapnak.

Egyéb









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 a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

08.30 -09.00 Csapatok, versenyzők beérkezése
09.00 - 09.15 Technikai értekezlet
09.30 - 09.45 Megnyitó
10.00 – 12.30 Verseny
13.00 Eredményhirdetés

A verseny állami
támogatói
A verseny
támogatói

Magyar Olimpiai Bizottság
Emberi Erőforrások Minisztériuma
KLIK
FÉCSOM SE

2019. november 3.
Vajtó Richárd
FODISZ Országos Versenyigazgató

Patkós Győző
FODISZ Csongrád Megyei Versenyigazgató

