SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2021/2022
„KAPKODD A LÁBAD!”
DIÁKOLIMPIA
HAJDÚ-BIHAR MEGYE

VERSENYKIÍRÁS

A verseny rendezője
és szakmai megvalósítója: LEON-SE- Hajdú-Bihar Megyei FODISZ tagszervezete
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:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.
2022. március 22. kedd 09:00

Résztvevők:

Tanulásban akadályozott tanulók.

Korosztályok:

I -II. (2010-2016)
2010-ben vagy később születettek.

(Fiú, Lány)
Kategória:

Tanulásban akadályozott

A lebonyolítás rendje:
Versenyszámok:

A megyei döntő feladatai a játékgyűjtemény alapján:
1. Add tovább és fuss / 1 / a zárójelben lévő szám a gyűjteményben
szereplő szám
2. Akadálypálya / 3 /
3. Bújj és karikában fuss!/ 4 /
4. Futás váltóbottal / 7 /
5. Bukfenc-akadály / 13 /

Pontegyenlőség esetén a kötélhúzás versenyszám dönt
 a lebonyolítás a jelentkező csapatok függvényében kerül
kialakításra
 a verseny ideje alatt testnevelő csak a csapatok beállításáig
tartózkodhat a pályán
 az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport az
Országos Versenykiírás mellékletét képező játékgyűjteményből
került kiválasztásra
 A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni.
 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 mp, 3 mp, 5 mp.)
figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet
 1-1 feladatot 8 fő (közte minimum 2 lány) hajt végre
 a csapatok összeállítása fordulónként változtatható
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 és 1 sofőr csatlakozhat

A verseny továbbjutásos rendszerű. Az 1. helyezett csapat vesz részt a
TANAK Országos Diákolimpia Döntőjén: Güntner Aréna Városi
Sportcsarnok, 2890 Tata, Kőkút köz 2. 2022. március 31.

Továbbjutás:

Igazolás,
regisztráció:

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

Díjazás:

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

2022.03.21. 23:00

Nevezési határidő:
Nevezés:

A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül Kell!
Csak a nevezett versenyzőket tudjuk besorsolni! Helyszíni nevezés nincs!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues-Czimbalmos Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760
Email: ugyvezeto.leonse@gmail.com;
nora.laoues@gmail.com

Kérjük a megyei bajnokokat, hogy az országos versenyre külön szíveskedjenek nevezni!

A megyei bajnokság rendezési költségeit (terembérlet, versenybírói, orvosi
díjjak, díjazás stb.) LEON-SE- Hajdú-Bihar Megyei FODISZ tagszervezete
biztosítja.

Költségek:

Egyéb:
 Kérünk minden versenyzőt, hogy 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.
A verseny
tervezett időbeosztás:






09:00-ig Versenyzők beérkezése, nevezések ellenőrzése
09:15 Technikai értekezlet
09:30 Megnyitó
11:45- 12:30 verseny
13:00 Eredményhirdetés

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!mos
Nyíradony,2022.02.21.
Laoues-Czimbalmos Nóra megyei versenyigazgató

