SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2021
ATLÉTIKA REGIONÁLIS
DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ
ÉSZAK-ALFÖLD

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
szervezője

Fogyatékosok Országos Diák-,Verseny- és Szabadidősport Szövetsége

Verseny
Szakmai
megvalósító

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége

Helyszín
időpont

Nyíregyháza Atlétikai Centrum, Tiszavasvári út 4.
2021.10.21. (csütörtök 10.00 óra)
Országos Atlétika Diákolimpia: 2021. november 12.

Korosztályok

III. korcsoport

2008-2009- ben született tanulók

IV. korcsoport

2006-2007- ben született tanulók

( Fiú-lány)

Kategória:

Tanulásban és értelmileg akadályozott diákok

Versenyszámok a tanulásban akadályozott diákok részére:
III. kcs: 100 m, 300 m, 800 m, távolugrás (60 cm-es elugró sáv), magasugrás, kislabda
hajítás.
A III. korcsoport versenyzői maximum egy futószámban és két ügyességi számban
indulhatnak.
IV. kcs:100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, távolugrás, magasugrás, kislabda hajítás, súlylökés
(leány 3 kg, fiú 4 kg)
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban, illetve két futószámban (100 és
200 m), egy ügyességi számban indulhatnak.
Versenyszámok az értelmileg akadályozott diákok részére:
III. kcs:100 m, távolugrás (60 cm-es elugrósáv), kislabda hajítás.
Egy versenyző, két versenyszámban indulhat!
IV. kcs:100 m, távolugrás, kislabda hajítás, súlylökés (leány 3 kg, fiú 4 kg)
Egy versenyző, két versenyszámban indulhat!

Díjazás:

Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek

Résztvevők

A tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó köznevelési intézmények azon tanulói, akik 2021/2022
diákolimpiai versenyére lettek nevezve.

Nevezés:

A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül a
megyei versenyigazgató által történik.
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Vajtó Richárd országos versenyigazgató
Tel: 70-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu
Laoues-Czimbalmos Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760, Email: nora.laoues@gmail.com

Költségek:

A versennyel kapcsolatos sportszervezési, étkezési költségeket a
rendező-szakmai megvalósító biztosítja.

Egyéb










A versenyek lebonyolítása az atlétika verseny szabályai szerint
történik.
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.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!

A verseny tervezett időbeosztása:
09:30-ig Csapatok beérkezése, technikai értekezlet
10:00 Megnyitó
10:30-tól 14:00-ig Versenyprogram
14:14-től Eredményhirdetés
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége

Vajtó Richárd
országos versenyigazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fogyatékos Sportolók Szövetsége

Laoues-Czimbalmos Nóra
megyei versenyigazgató

Nyíregyháza, 2021.10.01.

