SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2021-2022
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KAPKODD A LÁBAD
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége
Szakmai
megvalósító

KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Helyszín, időpont

2890 Tata, Új út 21.
2022. február 23. szerda 900 óra

Korosztályok
(fiú – lány)

I. kcs

2012 után születettek

II. kcs

2010-2011-ben születettek

Kategóriák

13. Tanulásban akadályozott

Versenyszámok

1, 5, 6, 7, 8, 11, kötélhúzás

Igazolás,
regisztráció

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

Díjazás

Az 1 - 3 helyezett csapat éremben részesül.

Továbbjutás

A verseny továbbjutásos rendszerű.
Az 1. helyezett csapat vesz részt a TANAK Országos Diákolimpia
Döntőjén 2022. március 11. Helyszín: Tata / időpont változhat /

Nevezési határidő
Nevezés

2022. február 21. hétfő 20.00
A versenyre nevezni kizárólag a FODISZ VESPA rendszerén keresztül kell!

Csapatlétszám

10 fő /1 – 1 feladatot 8 fő / min. 2 lánynak kell lenni a csapatban/

Cserélni minden versenyszám után lehet.
Kísérők száma: maximum 2 fő.
Lebonyolítás
rendje

Minden nevezett csapat végrehajtja a 7 feladatot időre, tized másodperc
pontossággal mérve. Az időeredmény alapján játékonként 1-5 pontot kap a csapat.
Legtöbb pontot gyűjtött csapat a győztes.

Költségek

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

Étkezés

Minden résztvevőnek tízórait és üdítőt biztosítunk.

Egyéb










A COVID vírus helyzetre való tekintettel a versenyen csak védettségi igazolvánny
rendelkező felnőtt vehet részt.
Az iskola épületében és a verseny helyszínén maszk használata kötelező!
A feladat végrehajtása során nem kell maszk!
Fertőtlenítő használata minden versenyszám előtt kötelező!!!!!
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.

Tata, 2022. január 16.

Árva János
FÉKEMSZ versenyigazgató

