2021. október 21
HARKÁNY
HARKÁNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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A Sportnap rendezője a
FOGYATÉKKAL ÉLŐK BARANYA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGE, a
KITAIBEL PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és AMI, és a
HARKÁNYI DIÁKSPORT EGYESÜLET
A rendezvény fővédnöke: Baksai Tamás Harkány város polgármestere
Az ügyességi váltóverseny helyszínfelelőse: Bognár Miklós a FOBMSZ, Borosné Jandura Ivett gyógypedagógus
A labdarúgás helyszínfelelőse: Homonnay Dávid, Burgert Ottó testnevelő tanárok, edzők
A fekve nyomó verseny helyszínfelelőse: Gyertyános László, Pálinkás István testnevelő tanárok és edzők
A szabadidős versenyszámok felelőse: Borosné Jandura Ivett, Polczer Erika, Völdi Izabella, Solymos Roland (Boccia,
lengőteke, darts, íjászat) a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI pedagógusai
A rendezvény szakmai vezetője: Koza Zoltánné a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI intézményvezető-helyettese
A rendezvényünk támogatója: FODISZ, Harkány város Önkormányzata

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
 Az integráció elősegítése, ezért integrált nevelésben-oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulókat
is szeretettel várunk!
 A szabadidő hasznos eltöltése
 A mozgás, a sport népszerűsítése
A verseny helye/ ideje: Harkányi Kulturális és Sportközpont (Harkány, Petőfi Sándor utca 42.)– 2021. október 21.
9.30 -14:00
Regisztráció: 9.00-9.30
Résztvevők: FOBMSZ tagszervezetei, meghívottak.
Nevezés: 2021. október 14-ig kérem a mellékelt nevezési lapot elküldeni email-ben
vagy faxon az alábbi címre:
Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását, a VESPA rendszerben történő nevezésükkel
kiegészítve!
A letöltött és kitöltött Nevezési lapok e-mail-ben való gyors visszaküldése nagymértékben megkönnyíti a szervezési
munkákat! A papír alapú, igazgatókkal, vezetőkkel aláíratott leadása a verseny helyszínén a regisztrációval egyidőben kell
leadni! A szabadidős versenyekre (darts, boccia, lengőteke, íjászat) is kérünk papír alapú nevezést!
A később leadott nevezéseket elfogadjuk, de étkezést számukra már nem tudunk biztosítani!
Díjazás: Az első, második, és a harmadik helyezettek érmet kapnak.
Az eredményhirdetésre a versenyek helyszínein kerül sor.
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A versenyzők saját érdekükben- sérülés orvosi ellátás miatt- tartsák maguknál a TAJ kártyájukat vagy annak
másolatát.

FOBMSZ SPECIÁLIS SPORTOLÓK
SZABADIDŐSPORT NAPJA
HARKÁNY 2021. október 21.

Program:
9.00 - 9.30

Csapatok érkezése
Regisztráció a sportcsarnok előterében

Felelősök: Borosné Jandura Ivett, Polczer Erika

9.30 - 9.45

Megnyitó

10.00 -14.00

Versenyek a sportcsarnok belső területén és a külső kijelölt helyeken:
 Váltóversenyek, 10 órai kezdéssel
 Fekve nyomó verseny 10 órai kezdéssel
 Szabadidős játékok (lengőteke, boccia,, darts, íjászat) 11 óra után

10.00 – 14.00

Versenyek a pályákon


Külön forgatókönyv szerint

Kispályás labdarúgás, 10:30-as kezdéssel

13.00 –

Ebéd a helyszínen folyamatosan (Kérjük a nevezésnél jelezni a külön-étrendesek kéréseit!)

1430

Hazautazás

A Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége hagyományosan megrendezésre kerülő Speciális Sportolók
Szabadidősport Napja megyei nyílt, mert részt vesz a megyei szövetség valamennyi tagszervezete, speciális, mert minden
fogyatékossági ág jelen van, integrált, mert a sportvezetők, fogyatékos sportolók, családtagjaik és hátrányos helyzetű fiatalok
mintegy 100 fővel képviseltetik magukat a rendezvényen, ahol egyszerre egymás mellett, egymást bíztatva versenyeznek. A
különböző sportok kipróbálása, megismerése, sport és szórakozás egyben. A résztvevők ismerkednek egymással és a
mássággal.
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FOBMSZ Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnoksága
A megnyitó után a csapatok a sportcsarnok melletti pályákra mennek, ahol a szervezési feladatok is történnek.
A csapatvezetők mindenképpen helyezzék el a papír alapú nevezési lapokat a versenyek vezetőjénél!
A verseny nevezését VESPA rendszeren keresztül is kérjük elkészíteni!
Jegyzőkönyvvezető: Burgert Ottó testnevelő tanár, edző
Helyszínfelelős: Homonnay Dávid
Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
A verseny helye/ ideje: Harkányi Kulturális és Sportközpont (Harkány, Petőfi Sándor utca 42.)– 2021. október 21.
10.30
Résztvevők: FOBMSZ tagszervezetei, meghívottak.
Korcsoport: III-V. korcsoportok (akár összevontan is)
Nevezési határidő: 2021.10.14
Sportági rendelkezések:
Gól különbség,
Több rúgott gól,
Egymás ellen játszott mérkőzés eredménye,
Sorsolás.
döntetlen esetén a továbbjutást 3-3 büntetővel kell eldönteni. Büntetőt a mérkőzésre
bejegyzett játékosok mindegyike rúghat. Amennyiben az első körben nem dől el a továbbjutás, a büntetőket az első
hibáig kell folytatni. Ebben az esetben már bármelyik játékos rúghatja a büntetőt úgy, hogy azonos csapatból ugyanaz a játékos egymás
után nem végezhet el két büntetőt.
-es), kézilabda kapukkal (2x3 m-es) kerülnek megrendezésre. A
pálya talaja bármilyen lehet (füves, salakos, bitumenes, földes). A mérkőzések játékideje 2x15 perc futóórával. A
várakozási idő 5 perc. Játékos létszám 5+1 fő.
-ös méretű labdával kell lejátszani. Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett. A
mérkőzés megkezdéséhez legalább 4 játékos jelenléte szükséges, ebből 1 játékos a kapus.
átékos-cserét
nem kell bejelenteni, kivéve a kapuscserét. „Repülő cserék” (amikor a labda játékban van) korlátlan
mennyiségben hajthatók végre. A cserejátékos csak akkor léphet pályára, ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon
kívül van. Szabálytalan csere esetén bírói figyelmeztetés és közvetett szabadrúgás jár.
vonalon kívülről). Bedobásból, berúgásból közvetlenül gólt nem lehet elérni. A partdobást, partrúgást a védekező játékos nem zavarhatja.
-ről kell elvégezni.
elhagyja. A kapusról ill. a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda sarokrúgást eredményez. A kapus a
hazaadást kézzel nem foghatja meg.
alkalmazni kirívóan súlyos sportszerűtlenség (pl. ellenfél megütése, leköpése, a játékvezető súlyos megsértése stb.)
esetén. Két perces kiállítás esetén a játékos visszajöhet, véglegesen kiállított játékos helyett két perc elteltével másik
játékos beállhat. Egy játékos egy mérkőzésen kétszer kaphat 2 perces kiállítást, a második után végleg kiáll, majd a két
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perces büntetés letelte után másik játékos állhat be helyette. A végleg kiállított játékos automatikusan kizáródik a következő mérkőzésből,
de a versenybizottság az eset súlyosságától függően hosszabb eltiltást is adhat.

NEVEZÉSI LAP
FOBMSZ Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnoksága
Megye: Baranya
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________
Játékosok neve

Születési dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Csapatvezető neve, tel., e-mail_________________________________________________

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett
iskola/tagozat sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulói.

………………………………, 2021. ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
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FOBMSZ Megyei Fekvenyomó Versenye
A megnyitó után a versenyzők a sportcsarnok edzőtermében, rajtlista alapján versenyeznek. A rajtlistát a
helyszínen ismertetjük a vezetőkkel a versenyt megelőzően. A csapatvezetők mindenképpen helyezzék el a papír
alapú nevezési lapokat a versenyt levezetőknél!
Helyszínfelelős: Gyertyános László, Pálinkás István testnevelő tanárok és edzők
Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
A verseny helye/ ideje: Harkányi Kulturális és Sportközpont (Harkány, Petőfi Sándor utca 42.)
2021. október 21. 10.00
Résztvevők: FOBMSZ tagszervezetei, meghívottak.
Korcsoport: 13-14 évesek, 15-16 évesek
Kategóriák: SNI integrált, TANAK, ÉRT.AK.
Súlycsoportok: Lányok:-44, -48, -52, -56, -60, -67,5, -75, -82, -90, +90 kg
Fiúk:-52, -56, -60, -67,5, -75, -82,5 –90, -100, -110, -125, + 125 kg
Nevezési határidő: 2021.10.14.
A verseny lebonyolítása: A versenyzőnek három gyakorlat bemutatására van lehetősége.
A három gyakorlat közül a legnagyobb súlyú érvényesen teljesített gyakorlat számít a végeredménybe.
A súlycsoport győztese az a versenyző lesz, aki a legmagasabb eredményt éri el.
A többiek csökkenő eredménysorrend szerint követik. Ha két vagy több versenyző azonos eredményt ér el, a könnyebb
testsúlyú versenyző megelőzi a nehezebbet.
A kategóriákban a versenyzőnek a gyakorlatot lányoknak 20, fiúknak 25 kg-os súllyal fekve nyomó padon 30 mp-ig
a súlyt mellig leengedve kell végezni. A helyezések az elért teljesítmények alapján.
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NEVEZÉSI LAP
FOBMSZ MEGYEI SPORTTALÁLKOZÓ FEKVENYOMÓ VERSENY
Megye: Baranya
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________

Sorszám

Név

Kategória

A
versenyző
súlya

Kezdő súly

Szül.év

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Csapatvezető neve, elérhetősége:_______________________________________________
Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett
iskola/tagozat/egyesület fogyatékos tanulói.
Dátum: 2021. ___________
ph.

______________________
vezető
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FOBMSZ Megyei Váltóversenye
A Megnyitó után a versenyzők előzetesen összeállított rajtlista alapján versenyeznek. A csapatvezetők
mindenképpen helyezzék el a papír alapú nevezési lapokat verseny vezetőjénél! A játékok ismertetője és
levezetője: Bognár Miklós
Helyszínfelelős: Bognár Miklós, Borosné Jandura Ivett
Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
A verseny helye/ ideje: Harkányi Kulturális és Sportközpont (Harkány, Petőfi Sándor utca 42.)
2021. október 21. 10.00
Résztvevők: FOBMSZ tagszervezetei, meghívottak
Korcsoport: Alsó évfolyamos osztályok tanulói (1-4. osztály)
Nevezési határidő: 2021.10.14.

6+2 fős csapatok jelentkezését várjuk!

1. TERELD A LABDÁT
A pálya hossza 15m. A rajtvonaltól 5m- re elhelyezünk egy zsámolyt felfordítva és 15 m-re egy jelzőbóját.
Szerek: A játékhoz 1db 1kg-os medicinlabda szükséges, 1db jelzőbója csapatonként.
Játék leírása:
Indítójelre a rajt-célvonal mögött négykézláb járással halad a játékos és fejjel folyamatosan terelgeti a medicinlabdát,
mellyel megérinti a zsámoly oldalát. Majd beleteszi a medicinlabdát a zsámolyba és futva megkerüli a jelzőbóját.
Kiveszi a zsámolyból a medicinlabdát és a soron következő társa elé a talajra leteszi a rajt-cél vonal mögé.
Szabályok:
hiba jellege
büntetés
Induláskor és a váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van. +3 sec
Ellenkező esetben büntetés.
Nem érinti meg a medicinlabdával a zsámolyt.
+ 3 sec
Váltási hiba
+ 3 sec
(labda talajról)
A labdát nem terelgeti a zsámolyig.
+ 3 sec
A labda terelgetése közben hozzáér a labdához kézzel.
+ 3 sec

2.PÓKVÁLTÓ
A pálya 15m. A pálya végére 15m-re jelzőbóját helyezünk el.5 m–nél egy zsámolyt felfelé fordítva.
Szerek: 1 bója, 1 zsámoly,1 gumilabda csapatonként.
Játék leírása:
Indító jelre a rajt-célvonal mögött elhelyezkedő játékos pókjárással halad hasán a gumilabdával. A lábával a zsámoly
mellé érve a labdát belehelyezi a zsámolyba, majd futással megkerüli a bóját. (Amennyiben a labda leesik (elgurul), azt
vissza kell helyezni kézzel és a rontás helyéről folytatni a feladatot.) Visszafelé kiveszi a zsámolyból a labdát és futva a
soron következő társa hasára helyezi.
Szabályok:
hiba jellege
büntetés
Induláskor és a váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van. + 3 sec
Ellenkező esetben büntetés.
Nem ér lábbal a zsámoly mellé és előbb behelyezi a zsámolyba a + 3 sec
labdát.
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3.VIDD ÉS TERELD
A pálya hossza 15m. A pálya végén elhelyezünk egy zsámolyt.
Szerek:1db 1kg-os medicinlabda, 2db gumilabda, 1 zsámoly csapatonként.
Játék leírása:
A játékos indító jelre lábbal terelgeti az 1kg-os medicinlabdát és a két kezében egy –egy gumilabdát visz. Megkerüli a
15m-re lévő zsámolyt, majd visszafelé is ugyanígy halad. Társának a rajt-cél vonal mögött átadja a két gumilabdát, a
lába elé gurítja a medicinlabdát.
Szabályok:
hiba jellege
büntetés
Induláskor és a váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van. +3 sec
Ellenkező esetben büntetés.
ha labda kiesik a kezéből és elgurult,,nem a rontás helyéről folytatja +3 sec
a játékot. .

4. VÁLTÓBOTOS
A pálya hossza 15 m. A pályán 5 db jelzőbóját helyezünk el. Az első bója 3 m-re van a rajtvonaltól, a többit attól 3
méterenként helyezkedik el. A 8 játékos a rajtvonal mögött, oszlopban áll.
Szerek:
5 db bója, 1 db váltóbot csapatonként.
A játék leírása:
Indítójelre az első játékos oda-vissza szlalom futással halad. Ha elejti a váltóbotot, akkor a rontás helyére visszaállva
folytatja a játékot. Visszafelé, miután teljesítette a feladatot, oszlopkerülés után a bot átadásával váltja társát. A
következő játékos a rajt-cél vonal mögötti területen veheti át a váltóbotot. A játék akkor ér véget, amikor a 8.játékos
váltóbottal a kezében a rajt-célvonalon áthalad.
Szabályok:
hiba jellege
büntetés
Induláskor és váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van. +3 sec
Ellenkező esetben büntetés.
Az oszlop kerülésekor a versenyző a sor végébe nem kapaszkodhat +3 sec
és a sorvégén álló versenyző sem segítheti az oszlopkerülést.
Ellenkező esetben büntetés.

5.BURGONYAÜLTETGETŐ
A pálya hossza 15 m. A pályára 3 db bóját helyezünk el a rajt-célvonaltól pontosan 3,3 m-enként. A pálya végére
zsámolyt teszünk keresztben. A csapatok a rajt-célvonal mögött oszlopban helyezkednek el, az első játékos kezében
van a három darab labda.
Szerek:
1 db zsámoly, 3 db kislabda, 3 db bója csapatonként.
A játék leírása:
Indítójelre a kezdő játékos kifut és a kislabdákat egyesével a bójákra helyezi. Megkerüli a zsámolyt, összeszedi a
labdákat és a labdák átadásával váltja társát. A játék akkor ér véget, amikor a 8. játékos kezében a labdákkal a rajtcélvonalon áthalad.
Szabályok:
hiba jellege
büntetés
Induláskor a kéz és a láb is a rajt vonal mögött van. Ellenkező +3 sec
esetben büntetés.
A zsámolyt addig nem lehet megkerülni, amíg mind a három labda +3 sec
nincs a bójákon. (ha elgurul a labda, vissza kell tenni.)
A labdák visszaszedése után minden bójának a talpán kell állnia, az + 3 sec
eredeti helyén.
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A pálya hossza 15 m. A pályára 4 db bóját helyezünk el a rajt-célvonaltól 3 m-enként. A pálya végére zsámolyt
teszünk keresztben. A csapatok a rajt-célvonal mögött oszlopban helyezkednek el, az első játékos kezében kosárlabda.
Szerek:
4 db bója, 1 kosárlabda csapatonként.
A játék leírása:
Indítójelre az első játékos oda-vissza szlalom futással és labdavezetéssel halad. Visszafelé, miután teljesítette a
feladatot, a rajtvonal mögötti területen labda átadással váltja társát. A játék akkor ér véget, amikor a 8. játékos a rajtcélvonalon áthalad.
Szabályok:
hiba jellege
Induláskor és váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van.
Ellenkező esetben büntetés.
Ha elgurult a labda onnét kell folytatni ahol az történt. Ellenkező
esetben büntetés.
Egy bóját se lehet kihagyni. Ellenkező esetben büntetés.

büntetés
+3 sec
+3 sec
+ 3 sec

7.KARIKAVÁLTÓ
A pálya hossza 15 m. A rajt-célvonaltól 3 és 6 m-re egy-egy 2 kg-os medicinlabdát teszünk. A rajt-célvonaltól 9 m-re
egy kölyökatlétika gátat helyezünk. A csapatok a rajt-célvonal mögött oszlopban helyezkednek el. Az első játékos
kezében 2 db 80 cm átmérőjű karika van.
Szerek:
2 db 1kg-os medicinlabda, 2 db karika, 1 db gát,vagy zsámoly 1 bója csapatonként
A játék leírása:
Indítójelre a kezdő játékos kezében a két karikával haladva a két karikát úgy helyezi le a földre, hogy a medicinlabdák
a karikán belül helyezkedjenek el. Ezután tovább fut, átugrik a gáton/zsámolyon/ és megkerüli a pálya végén
elhelyezett bóját. Visszafelé ismét átugrik a gát felett, összeszedi a karikákat, majd a karikák átadásával váltja társát. A
játék akkor ér véget, amikor a 8. játékos kezében a karikákkal a rajt-célvonalon áthalad.
Szabályok:
hiba jellege
Ha a karikák elhelyezése nem a megfelelő helyre történik.
Feldönti a gátat, és a versenyző nem állítja vissza.
Induláskor és váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van.
Ellenkező esetben büntetés.

büntetés
+3 sec
+3 sec
+ 3 sec

8. Pincér
A pálya hossza 15m. A pályára 3m-hez zsámolyt helyezünk,7 m, 11m és 15 m-re bóját helyezünk el.
Szerek:1 db ping-pong ütő, 1 db kölyökatlétika színes labda, 3db bója,1db medicinlabda
A játék leírása:
Indítójelre a kezdő játékos kezében az ütővel és az ütőn elhelyezett labdával elindul - futással - a zsámolyig.
Zsámolyba helyezi szereket és kiveszi a medicinlabdát, szlalomfutással megkerüli a bójákat oda és vissza. A
zsámolynál visszahelyezi a medicinlabdát, kiveszi a ping-pong ütőt és a kölyökatlétika labdát, és futva társának adja a
rajt-célvonal mögött. Amennyiben a labda leesik az ütőről, azt kézzel vissza kell helyezni és a rontás helyétől folytatni
a játékot.
Szabályok:
hiba jellege
Nem teszi a zsámolyba a szereket, illetve rossz szert visz magával.
Kihagy bóját.
Induláskor és váltáskor a kéz és a láb is a rajtvonal mögött van.
Ellenkező esetben büntetés.
Nem foghatja meg az ütőn lévő labdát kézzel. Ellenkező esetben
büntetés.

büntetés
+3 sec
+3 sec
+3 sec
+3 sec
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NEVEZÉSI LAP
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák alsó tagozatos tanulóinak
Megyei „Kapkodd a lábad” sor- és váltóversenyére
Megye: Baranya
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________
Játékosok neve

Születési dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Csapatvezető neve, tel., e-mail_________________________________________________

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett
iskola/tagozat fogyatékos tanulói.

………………………………, 2021. ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
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FOBMSZ Megyei Szabadidős Versenye
Helyszínfelelős: Borosné Jandura Ivett gyógypedagógus, mk. vezető
Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
A verseny helye/ ideje: Harkányi Kulturális és Sportközpont (Harkány, Petőfi Sándor utca 42.)
2021. október 21. 10.00
Spotrversenyek: Lengőteke, darts, boccia, íjászat
Résztvevők: FOBMSZ tagszervezetei, meghívottak
Nevezési határidő: 2021.10.14.
A helyszínen az elküldött és a leadott nevezési lapok alapján fogják szólítani a versenyzőket.
Dartsból és lengőtekéből 6-6 dobásra illetőleg lendítésre lesz lehetőség.
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NEVEZÉSI LAP
A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Megyei Szabadidős Versenyeire
Megye: Baranya
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________
Játékosok neve
Jelöljétek X-el az adott versenyzőnél,
hogy melyik játékban kíván indulni

sportág

petanque lengőteke

boccia

darts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Csapatvezető neve, tel., e-mail_________________________________________________

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett
iskola/tagozat fogyatékos tanulói.

………………………………, 2021. ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
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