SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2020
ASZTALITENISZ ORSZÁGOS
DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ ÉS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége

Verseny
lebonyolítója

Kecskeméti Spartacus

Helyszín, időpont

Mercedes-Benz Sport Akadémia
Kecskemét, Olimpia u. 1.
2020. február 27. csütörtök 10:00

Résztvevők

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák, általános iskolai tagozatok azon tanulásban akadályozott tanulói,
akik 2019/2020 diákolimpiai versenyére lettek nevezve.
Az országos döntő résztvevői a megyei elődöntők jegyzőkönyvében
szereplő korcsoportonként és nemenként első és második helyezett
diáksportolók, illetve távollétükben a rangsorban következő versenyző
indítható.

Korosztályok
(Fiú – lány)

III. kcs.

2006-2007-ban születettek

IV. kcs.

2004-2005-ben születettek

Kategória

Tanulásban akadályozott diákok

Versenyszámok,
lebonyolítás

Fiú és lány egyes versenyszámok.
Selejtező csoportmérkőzések, ahonnan az 1-2. helyezettek jutnak tovább a
kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő főtáblára.

Igazolás,
regisztráció

A versenyzők, diák- és szabadidő
www.vespa.fodisz.hu oldalon.

Díjazás

A versenyszámok I-III. helyezettjei: kupa, érem
I-VI. helyezettek: oklevél

Nevezési határidő
Nevezés

2020. február 15. 24:00 óra
A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
automatikusan történik a megyei verseny jegyzőkönyvében szereplő
eredmények alapján.
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Vajtó Richárd országos versenyigazgató
Tel: 70-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu

Költségek

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

sportolók

regisztrációja

a

Versenyzők
ellátása

Hideg étel, ásványvíz.
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A verseny
tervezett
időbeosztása
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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. Fehér mez, illetve
fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett.
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 Asztalitenisz Szövetség szabályai az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.
A verseny tervezett időbeosztása:
08.00 – 09.30 Terem berendezése (10 db asztal, paravánok, 10-10 db játékvezetői asztal és szék,
10 lapozó, 1 db versenybírói asztal,3 db szék)
09.15 – 10.00 Csapatok, versenyzők beérkezése, regisztráció
10.00 – 10.15 Technikai értekezlet
10.15 – 10.30 Megnyitó
10.30 – 12.45 Csoportmérkőzések, selejtezők
13.00 – 14.30 Főtábla mérkőzései
14.35 – 15.00 Eredményhirdetés

2019. december 01.
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