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VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
Csongrád Megyei Fogyatékkal Élők Sportegyesülete

Szakmai
megvalósító

Aranyossy Ágoston Általános Iskola EGYMI
Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesülete

Helyszín,
időpont

2021. október 6. Városi Stadion 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 66

Verseny célja

Korosztályok
(Fiú – lány)

Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók
részére.
A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehetséges
diáksportolók kiválasztása,
utánpótlás nevelése

III. kcs 2008. 01.01.-2009. 12.31.-ben születettek
IV. kcs 2006. 01. 01.-2007.12.30 –között születettek

Kategóriák

hallássérültek

Versenyszámok III. korcsoport Fiú- Lány
100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es elugró sáv)
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)

Megjegyzés: A korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi
számban vagy két futószámban és egy ügyességi számban indulhatnak!
IV. korcsoport Fiú-lány
100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés fiú: 4 kg, leány: 3 kg
kislabda hajítás (plasto ball)
Megjegyzés:
A korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban illetve két
futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a váltóban
indulhatnak
Lásd az „Általános szabályok” szerint.
Igazolás,
regisztráció

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

Díjazás

Amely versenyszámban kevés induló vesz rész, ott oklevelet kapnak 1-2-3.
helyezésig. Amely versenyszámban több induló van ott érmet osztunk 1-2-3.
helyezés között.

Nevezési
határidő
Nevezés

Információ

Költségek

Egyéb

2021. október. 15 24-óráig
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Beslin Anikó /+36- 70-949-65-94/
Patkós Győző ( 30/382-48-49)
A verseny helyszínen a verseny előtt tartunk technikai értekezletet.
ahol megtörténik tanulók beosztása és az versenyszámok időrendjének
megbeszélése.

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

Kérünk minden csapatot, 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.
Szöges cipő használata engedélyezett.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

A verseny
tervezett
időbeosztása

8:30-ig Csapatok érkezése, regisztráció
8:40 Technikai értekezlet /közben bemelegítés/
9:00 Megnyitó
9:15 Verseny kezdése
12:30 Eredményhirdetés

Verseny állami
támogatói

Magyar Olimpiai Bizottság
Emberi Erőforrások Minisztériuma
KLIK

Verseny
támogatói

FÉCSOM SE

Vajtó Richárd
FODISZ Országos Versenyigazgató

Patkós Győző
FODISZ Csongrád Megyei
Versenyigazgató
Szövetség

