SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2020
BARANYA MEGYEI
TANAK-ÉRTAK MEZEI FUTÓ
DIÁKOLIMPIA

Verseny
rendezője

A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei
Sportszövetsége

Szakmai
megvalósító

Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége

Helyszín, időpont:

Pécs, Kovácstelepi Sportpálya (Gyöngyvirág u.)
2020. szeptember 17. (csütörtök) 9,00 óra

A verseny
résztvevői:

Köznevelési intézmények tanulásban és értelmileg akadályozott
tanulói és sportolói.

Korosztályok
(Fiú – lány)

1999. 01. 01. után született, aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező sportolók.

Versenyszámok:
TANAK:
I.

korcsoport (2011. január 1. után születettek) és

II.

korcsoport (2009. január 1. - 2010. december 31.)
fiú: 2000 m leány: 1500 m

III.

korcsoport (2007. január 1. - 2008. december 31.)
és

IV.

korcsoport (2005. január 1. - 2006. december 31.)
fiú:

V.

3000 m leány: 2000 m

korcsoport (2001. január 1. - 2004. december 31.)
és

VI.

korcsoport (1999. január 1. - 2000. december 31.)
fiú:

4000 m leány: 3000 m

ÉRTAK:
I.

korcsoport (2011. január 1. után születettek) és

II.

korcsoport (2009. január 1. - 2010. december 31.)
fiú: 1500 m leány: 1000 m

III.

korcsoport (2007. január 1. - 2008. december 31.)
és

IV.

korcsoport (2005. január 1. - 2006. december 31.)
fiú:

V.

2000 m leány: 1500 m

korcsoport (2001. január 1. - 2004. december 31.)
és

VI.

korcsoport (1999. január 1. - 2000. december 31.)
fiú:

3000 m leány: 2000 m

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

I.- III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.

Nevezési határidő
Nevezés

2020. szeptember 16. (szerda) 16,00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Faludi László Baranya megyei versenyigazgató
Tel: 20/536-1568, Email: faludi.laszlo.tie@gmail.com

Költségek

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

Egyéb







Kérünk minden iskolát, 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.
A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a központi
versenykiírásában
meghatározott általános szabályok az irányadóak

2020. szeptember 08.

Faludi László
megyei versenyigazgató

