2022
„Kapkodd a lábad!”
JÁTÉKOS SOR- ÉS VÁLTÓVERSENY
KMR REGIONÁLIS DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője és
szakmai
lebonyolítója

Fogyatékosok Pestmegyei Sportszövetsége

A verseny célja

A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak
megfelelő, a tantervi anyagra (az alternatívákra is!) épülő játékos sor- és
váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőség biztosítása.

Helyszín,
időpont

Soroksári Sportcsarnok
1237 Budapest, Sportcsarnok utca 2.
2022. március 10. 09:00-13:30

Korosztályok
(Fiú – lány)

I-II. kcs. - 2010-ben vagy később születettek.

Születési év
2012-2016

Korcsoport
I

2010-2011

II

Résztvevők
Azon tanulásban akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2021/2022. tanévben beiratkoztak, a verseny időpontjában
az iskola tanulói.
Lehetőség van arra, amely megyében nem rendeztek megyei elődöntőt, ott a
megye válogatottja szerepeljen az országos döntőn.
•

A lebonyolítás
rendje

•

Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú
és lány tanulói szerepelhetnek,
Csapatlétszám: 10 fő,

•

Az országos döntő feladatai a játékgyűjtemény alapján:
1. Add tovább és fuss!
4. Bújj és karikában fuss
8. Célba dobás
7. Futás váltóbottal
10. Floorball-váltó

•
•
•

•
•

pontegyenlőség esetén a kötélhúzás versenyszám dönt.
a versenyt 2 pályán bonyolítjuk le
A döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport az Országos
Versenykiírás mellékletét képező játékgyűjteményből került
kiválasztásra
A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A
játékok sorrendje tetszőlegesen felcserélhető
A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni.
Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 mp, 3 mp, 5 mp.)
figyelembevételével kell megállapítani a sorrendet
1-1 feladatot 8 fő (közte minimum 2 lány) hajt végre
A csapatok összeállítása fordulónkként változtatható

•
•

I-III. helyezett csapatok érem
IV-VI. helyezett csapatok oklevél díjazásban részesülnek

•
•
•

Díjazás

Nevezés

A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
történik. Kérjük a megyei bajnokokat, hogy az országos versenyre külön
szíveskedjenek nevezni!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Vajtó Richárd
Tel: +3670-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu

Nevezési
határidő

2022. március 07. 24:00

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési, étkezési költségeket a rendező
biztosítja.

