SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2019
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ÉS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
SZABOLCS -SZATMÁR -BEREG MEGYE

VERSENYKIÍRÁS

A verseny rendezője
és szakmai megvalósítója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége
Helyszín, időpont:

Nyíregyháza "JÚLIA-Fürdő"
Nyíregyháza Malom út.19.
2020. január 30. (csütörtök) 900 óra

Résztvevők:

Tanulásban és értelmileg akadályozott, mozgáskorlátozott, hallássérült,
látássérült, autizmus spektrum zavarral küzdő, szervátültetett tanulók.

Korosztályok:

I. kcs 2010-ben vagy később születettek
II. kcs 2008-2009-ban születettek
III. kcs 2006-2007-ban születettek
IV.kcs 2004-2005-ben születettek
V.kcs 2001-2003-ben születettek
VI.kcs 1996-1999 között születettek
VII.Kcs 1995 és korábban született tanulói jogviszonnyal nem rendelkező
értelmi sérült sportolók.

(Fiú, Lány)
Kategória:

1995-2010 születettek
1-10. Mozgáskorlátozott 1-10-es kategóriákban, két kategóriánként (1-2, 3
4,5-6, 7-8, 9-10)
11. Látássérültek
12. Hallássérültek
13. Tanulásban akadályozottak
14. Értelmileg akadályozottak
15. Down szindrómások
16. Szervátültetettek
17. Autisták.

Versenyszámok:

A verseny
lebonyolítása:

25 m mellúszás (I-II. korcsoport fiú-lány)
25 m szabadon választott (I-II. korcsoport fiú-lány)
50 m mellúszás (III-VI.+ korcsoport fiú-lány)
50 m szabadon választott (III-VI.+ korcsoport fiú-lány)
100 m szabadon választott (I-VI.+ korcsoport fiú-lány) összevont
értékelés
Fiú és lány egyéni versenyszám

Igazolás,
regisztráció:

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

Díjazás:

Az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek, a résztvevő iskolák,
oklevelet kapnak.
A versenyszámok I-III. helyezettjei (kategóriánként-korcsoportonként és
nemenként) érem díjazásban részesülnek. A 100 méteres versenyszámban
összevontan kerülnek értékelésre a versenyzők. Itt csak fiú és lány
bontásban lesz eredményhirdetés.

Nevezési határidő:
Nevezés:

2020.01.24. 23:00
A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül Kell!
Csak a nevezett versenyzőket tudjuk besorsolni! Helyszíni nevezés nincs!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues-Czimbalmos Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760
Email: nora.laoues@gmail.com

Költségek:

A megyei bajnokság rendezési költségeit (terembérlet, versenybírói, orvosi
díjjak, díjazás stb.) a Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége
biztosítja

Egyéb:
 Kérünk minden versenyzőt, hogy 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.
A verseny
tervezett időbeosztás:






09:00-ig Versenyzők beérkezése, nevezések ellenőrzése
09:15 Technikai értekezlet
09:30 Megnyitó
09:45- 13:30 verseny
14:00 Eredményhirdetés

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Nyíregyháza,2019.01.03.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetség

