SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2020
VESZPRÉM MEGYEI ATLÉTKA
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:

A verseny célja:
-

az alapvető mozgásformák (futás, ugrás, dobás) gyakorlására minél több lehetőség
biztosítása, mozgásban gazdag életmódhoz szoktatás,
az atlétika, mint alapsportág megszerettetése az enyhe fokban értelmi fogyatékos
általános iskolás tanulókkal,
a megyei versennyel a fogyatékos diákok sportéletének fellendítése, az iskolák közötti
kapcsolatok bővítése, a testnevelők szakmai tapasztalatainak gyarapítása.
részvétel az Országos Döntőn

A verseny résztvevői:
-

A tanulásban (T) és értelmileg (É) akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák, általános iskolai tagozatok.

Korosztályok:
I.kcs:
II.kcs:
III. kcs.:
IV. kcs.:
V.kcs:
VI.kcs:

2010-ben, vagy később születettek
2008-200-ben születettek
2006-2007-ban születettek
2004-2005-ben születettek
1999-2002-ben születettek
1997-1998-ban születettek

(É)
(É)
(T) (É)
(T) (É)
(T) (É)
(T) (É)

A verseny rendezője: Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidősport Szövetsége
Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete
Helye:

Tapoca, Városi Sportpálya

Ideje:

2020. szeptember 29. szerda 9:30

Technikai értekezlet helye: Stadion 9:00
Versenybíróság:
Stiglic Edit
- elnök:
- elnök.h.: Egyedné Kiss Katalin
- titkár:
Németh Ferenc
Versenyszámok: (Tanak)
III. korcsoport

fiú:

100 m
leány:
300 m
800 m
távolugrás (60 cm elugrósáv)
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)

100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm elugrósáv)
magasugrás
kislabda hajítás

A III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban indulhatnak.

IV. korcsoport

fiú:

100 m
leány:
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés (4 kg)
kislabda hajítás (plasto ball)
svéd váltó (100-200-300-400 m)

100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés (3 kg)
kislabda hajítás
svéd váltó

A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett sportolókból kell összeállítani!
A váltóba a 100 m-es és a 300 m-es távon a III. korcsoportba tartozó, a 200 m-es és 400 m-es távon
a IV. korcsoportba tartozó fiú és leány versenyzőket lehet benevezni!
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a svéd váltóban, illetve két
futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a váltóban indulhatnak. Egy sportoló
legfeljebb három egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat.
Versenyszámok: (Értak)
I-IV. és V-VI. korcsoport fiú: 100 m
leány:
távolugrás (60 cm elugrósáv)
kislabda hajítás (plasto ball)
IV. és V-VI. korcsoport
súlylökés (4 kg)

100 m
távolugrás (60 cm elugrósáv)
kislabda hajítás
súlylökés (3 kg)

Egy versenyző legfeljebb két versenyszámban indulhat.
Igazolás:

Diákigazolvánnyal, egyéni nevezési lappal (TAJ kártya, sérülés esetén)

Nevezés:
A
VESPA
RENDSZEREN
KERESZTÜL,
A
RENDSZERBEN REGISZTRÁLT TANULÓK RÉSZÉRE: 2019. szeptember 19től 2020. szeptember 28 –ig (részletek
a FODISZ VESPA
versenykiírásban)
Díjazás:

I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb:

a versenyen a MASZ versenykiírásában foglaltak a mérvadók
az időrendet a verseny előtti technikai értekezleten ismertetjük.

Veszprém, 2020. szeptember19.

Búza János
Megyei versenyigazgató

