SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2022
BARANYA MEGYEI
Kapkodd a lábad! DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője

A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei
Sportszövetsége

Szakmai
megvalósító

Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége

Helyszín, időpont:

Pécsi Éltes Mátyás EGYMI
2022. március 1. 9,30 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

TANAK: I-II. kcs. 2010.01.01. – 2013.12.31
Csapatlétszám: 10 fő , 1 – 1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre,
kísérők száma: 2 fő.

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Igazolás,
regisztráció

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

Díjazás

I.- III. helyezettjei érem, valamennyi csapat oklevél díjazásban részesül

Nevezési határidő
Nevezés

2022. február 27. 24:00 óráig
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Faludi László Baranya megyei versenyigazgató
Tel: 20/536-1568, Email: faludi.laszlo.tie@gmail.com

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ:
A verseny feladatsora: 1-3-11-5-9-7-8-6.
 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a 2012-ben
kiadott játékgyűjteményből kerül kiválasztásra. A játékgyűjtemény 15
feladatot tartalmaz, melyekből került kisjelölésre a 8 játék.
 A nyolc játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
● A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.
 A végső sorrendet a helyezési pontok alapján kell meghatározni.
 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe
vételével kell megállapítani a sorrendet.

Költségek

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

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.







A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a melléklet
versenyszabályai érvényesek.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!

A "Kapkodd a lábad" megyei verseny feladatai:
1. Add tovább és fuss!
3. Akadálypálya
11. Labda kirakó
5. Labdahordás
9.Labdás ügyességi váltó
7.Futás váltóbottal
8.Siess a labdával
6.Várfoglaló

A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az
eseményre belépni az alábbiak szerint lehet:
Belépni csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet. Kivétel a 18-adik életévét be nem töltött
VERSENYZŐ.
Maszkhasználat:
A résztvevők számára az esemény teljes időszaka alatt kötelező a maszk viselése, kivéve a
versenyzőknek és a versenybíróknak a tornateremben, a verseny ideje alatt.
Kézfertőtlenítés!
Kérjük, különösen a közös használatú tárgyak érintése előtt és után használja!

2022. február 21.

Fogyatékkal Élők Baranya Megyei
Sportszövetsége

