SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2016
ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA
ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
Szakmai
megvalósító:

Debrecen Búvár Sportjáért Alapítvány
Debreceni Aquasport Egyesület
Debreceni Sportcentrum Kft.

Helyszín, időpont:

Debrecen, Városi Sportuszoda Zákány u. 4.
2016. február 20. 10 óra
2 m vízmélységű 8 pályás 25 m-es versenymedencéje. A víz hőmérséklete: 26
°C.

Korosztályok:
(Fiú – lány)

I. kcs

2006-ben vagy később születettek

II. kcs

2004-2005-ben születettek

III. kcs

2002-2003-ben születettek

IV.kcs

2000-2001-ben születettek

V.kcs

1996-1999-ben születettek

VI.kcs

1992-1995 között születettek

VI+ Kcs
1991 és előbb született tanulói
jogviszonnyal nem rendelkező értelmi sérült
sportolók
Kategóriák

1-10. Mozgássérült 1-10-es kategóriákban, két kategóriánként (1-2, 3-4, 56, 7-8, 9-10)
11. Látássérültek
12. Hallássérültek
13. Tanulásban akadályozottak
14. Értelmileg akadályozottak
15. Down szindrómások
16. Szervátültetettek
17. Autisták

Versenyszámok:

25 m mellúszás
(I-II. korcsoport fiú-lány)
25 m szabadon választott
(I-II. korcsoport fiú-lány)
50 m mellúszás
(III-VI.+ korcsoport fiú-lány)
50 m szabadon választott
(III-VI.+ korcsoport fiú-lány)
100 m szabadon választott (I-VI.+ korcsoport fiú-lány) összevont értékelés

Igazolás,
regisztráció:

A versenyzők, diák- és szabadidő
www.fodisz.hu/sportolok oldalon.

sportolók

regisztrációja

a

Díjazás:

A versenyszámok I-III. helyezettjei (kategóriánként-korcsoportonként és
nemenként) érem díjazásban részesülnek. A 100 méteres versenyszámban
összevontan kerülnek értékelésre a versenyzők. Itt csak fiú és lány
bontásban lesz eredményhírdetés.

Nevezési határidő: 2016.02.16-ig
Nevezés:
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 20-555-0100 Email: kapas.robert@fodisz.hu
Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ a 06 30 9424-615 telefonon kérhető
Moravecz Jánostól .
 A szélső pálya kérését csak indoklással áll módunkban figyelembe
venni, így kérem, hogy a kérés okát a nevezési lapon feltűntetni
szíveskedjenek.

Költségek:

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.
Az utazási, szállás 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!
 Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi)
igazolással kell rendelkeznie.
 A versenyen az „egy rajt” szabályt alkalmazzuk.
 A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
 Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
 Az uszoda medenceterébe kizárólag papucsban lehet belépni.
 A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk!
 Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
A rendező fenntartja annak lehetőségét, hogy módosítsa a kiírásban
közölteket, különös tekintettel a helyszín és a versenytávok vonatkozásában.

A verseny
tervezett
időbeosztása:

08:30 Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a versenyirodán
Kérjük, hogy a nagy létszám miatt a csapatok legkésőbb 09:00-ig
érkezzenek meg az uszodába.
09:00-9,40-ig Bemelegítés
09:50
Ünnepélyes megnyitó
10:00
Versenykezdet
25 m szabadon választott
I-II. korcsoport – fiú
I-II. korcsoport – lány
50 m szabadon választott
III-VI.+ korcsoport – fiú
III-VI.+ korcsoport – lány
25 m mellúszás
I-II. korcsoport – fiú
I-II. korcsoport – lány
50 m mellúszás
III-VI.+ korcsoport – fiú
III-VI.+ korcsoport – lány
100 m szabadon választott
I-VI.+ korcsoport – fiú
I-VI.+ korcsoport – lány

2016. január 18.

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

