SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2021 - 2022

TEREMATLÉTIKA REGIONÁLISDIÁKOLIMPIA
DÖNTŐ

VERSENYKIÍRÁS
Közép- Dunántúl

Verseny rendezője Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny-, és Szabadidősport Szövetsége
Szakmai
megvalósító

Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége
Árva János
+36/30-419-0257
arvajano61@gmail.com

Helyszín, időpont

2066 Szár, Forrás u.
2021. november 10. szerda 1200 óra

Korosztályok
(fiú – lány)

I. kcs

2012- 2013-ban születettek

II. kcs

2010-2011-ban születettek

Versenyszámok:

-

30 m futás

-

helyből távolugrás

-

szivacslabda dobása helyből

-

medicinlabda dobás előre

-

4 x 200 m váltófutás

Kategóriák

13. Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

Fiú – lány összetett versenyszám korcsoportonként

Igazolás,
regisztráció

A versenyzők regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon.

Díjazás

Az 1 – 3. helyezett / összetett eredmény / és a váltó éremben részesül.

Továbbjutás

A verseny továbbjutásos rendszerű.
A verseny összetett, a versenyzőnek valamennyi egyéni számban indulnia kell.
A versenyre a megyei összetett eredmények alapján az 1-2 helyezettek jutnak
nemenként és korcsoportonként.
Az országos döntőbe ( Budapest 2021. december 02.) a regionális összetett
eredmények alapján, nemenként és korcsoportonként a verseny 1-2. helyezettjei

jutnak.
Nevezési határidő
Nevezés

2021. november 10. szerda 20.00 óra
A versenyre nevezni kizárólag a FODISZ VESPA rendszerén keresztül kell!

Költségek

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

Étkezés

Minden résztvevőnek szendvicset és üdítőt biztosítunk.

Egyéb








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.
Program 2021.november 10. szerda 12.00 óra:
12.00 – 12.30-ig csapatok érkezése, csomagok árvétele
12.30 – 14.30 egyéni összetett versenyek
14.30 – 15.00 váltófutások
15.00 – eredményhirdetés

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

Tata, 2021. október 13.

Árva János sk.
FÉKEMSZ versenyigazgató

