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A FODISZ 2021/2022. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI és TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYSOROZAT
SOMOGY MEGYEI ZSINÓRLABDA BAJNOKSÁGÁNAK
VERSENYKIIRÁSA
A verseny célja: A 2021/2022. tanévi Diákolimpia Somogy megyei bajnoki címeinek eldöntése, az
országos döntőbe továbbjutó csapatok kiválasztása.
A verseny ideje: 2022. március 29. kedd
Regisztráció: 09,15 órától.
Megnyitó: 09,45 órakor.
Versenyek kezdete: 10,00 órakor.
A verseny helye: Nagybajom, Városi Sportcsarnok.
A verseny rendezője: A FODISZ megbízásából, a FOÉSS és a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola EGYMI Nagybajomi Tagintézménye.
A verseny résztvevői: A TANAK és az ÉRTAK versenyzői kategóriákhoz tartozó tanulók nevelését,
oktatását ellátó Általános Iskolák, Általános Iskolai Tagozatok, azon
tanulói, akik a tanév kezdete óta és a verseny időpontjában is, a versenyre
nevező iskolák tanulói.
Korcsoportok, versenyszámok:
TANAK III. és IV. korcsoport együtt; (2008-2009, 2006-2007 -ben született
tanulók).
A csapatokat a két korcsoportból kell kialakítani, a csapatlétszám:
10 fő, a csapatokban leány versenyzők is szerepeltethetők.
Cserélni folyamatosan lehet.
ÉRTAK III-IV-V-VI. korcsoport együtt, (2008-2009, 2006-2007, 2004-2005,
2002-2003-ban született tanulók).
A csapatokat a négy korcsoportból kell kialakítani, a csapatlétszám:
10 fő, a csapatokban leány versenyzők is szerepeltethetők.
Cserélni folyamatosan lehet.
Nevezés: A VESPA rendszerben.
Nevezési határidő: 2022.március 25. péntek 24 óra.
A bajnokság lebonyolítása:
Öt vagy kevesebb csapat részt vétele esetén, körmérkőzéses formában dől el a bajnoki cím.
Hat, vagy több csapat részt vételekor – az erőviszonyok figyelembevételével kialakított - kettő
selejtező csoport, körmérkőzéses formában mérkőzik és dönti el az elődöntőbe kerülést.
A négy csapatos, egyenes kieséses elődöntő mérkőzésein vesztes csapatoknak nem kell
mérkőzniük a harmadik helyért, mindkét csapat harmadik helyezést ér el.
Az elődöntőben győztes csapatok mérkőznek a bajnoki címért.

Díjazás:

A két kategória első és második, továbbá a két harmadik helyezett csapata
serleg, a csapatok tagjai, pedig éremdíjazásban részesülnek.

Költségek: A bajnokság rendezési költségeit a FOÉSS viseli.
A részvételi költségeket, a KLIK és a FODISZ között létrejött megállapodás szerint, az
iskolák fenntartóinak kell viselnie.
Egyebek:

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

A FODISZ -nak, a Diákolimpiai versenyekkel kapcsolatban kiadott egészségügyi
óvintézkedései változatlanul érvényesek.
Kaposvár, 2022. március 07.
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