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FODISZ Diákolimpia Úszóverseny
Komárom-Esztergom megye
2015/2016. tanév
A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista tanulók
nevelését, oktatását ellátó iskolák
tanulóinak versenye
Versenykiírás
A verseny célja:

- Élményszerzési és versenyzési lehetőség biztosítása megyei oktatási
intézményeink úszni tudó tanulói számára
- A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása
- Az úszás szeretetének elmélyítése, tehetséggondozás

A verseny rendezője:

A FODISZ megbízásából a FÉKEMSZ és
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény, Oroszlány

A verseny helye:

Oroszlány, Városi uszoda (2840 Oroszlány, Fő tér 4.)

A verseny ideje:

2016. január 14. (csütörtök) 8.30 – 12.00

Résztvevők:
I.

II.
III.
Nevezés:

kategória: Tanulásban akadályozott tanulók
II. korcsoport: 2004 – 2005-ben születettek
III. korcsoport: 2002 – 2003-ben születettek
IV. korcsoport: 2000 – 2001-ben születettek
V. korcsoport: 1996 – 1999-ben születettek
kategória: Értelmileg akadályozott tanulók
kategória: Autista tanulók
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A FODISZ VESPA rendszerén keresztül.
A verseny nem továbbjutás rendszerű.

Nevezési határidő:

2016. január 8. (péntek)

Versenyszámok:
- gyorsúszás (25 m, 50 m)
- mellúszás (25 m, 50 m)
- váltóverseny
III. kcs. - 2 fő fiú-lány,
IV. kcs. - 2 fő fiú-lány,
V. kcs. - 2 fő fiú-lány, /gyors-, mell, váltó /
- Csillagszóró (kategóriánként – korcsoportonként)
Díjazás:

Nemenként és korcsoportonként, versenyszámonként az 1-3. helyezettek
érem díjazásban részesülnek.

Költségek:

A verseny rendezés költségeit a FODISZ biztosítja.

Egyéb tudnivalók:

Minden versenyzőnek érvényes orvosi igazolással kell rendelkeznie,
amit a versenyre hozzon magával.
A versenyzők – sérülés, orvosi ellátás miatt- tartsák maguknál a TAJ kártyát,
vagy annak másolatát.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben az országos versenykiírás szerint kell
eljárni. (www.fodisz.hu)
Kérjük a nevezés pontos betartását.

A verseny támogatói:
-

Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény, Oroszlány
Oroszlány Város Önkormányzata
Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megye Sportszövetsége, Tatabánya
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. - Városi Uszoda

A verseny a Magyar Olimpiai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósul meg

Oroszlány, 2015. december 10.

Árva János
FODISZ K-EM versenyigazgató

