VERSENYKIÍRÁS
X. SZÖCSKE GÁLA TEREMATLÉTIKA VERSENY
A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása
A verseny ideje és helye:
Időpont: 2022. november 16. szerda, 13:00
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok (8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.)
A verseny rendezői:
Tapolcai Diáksport Egyesület
Tapolca Kft.
Versenybíróság:
Hanzmann László
Mészáros Evelin
A verseny résztvevői:
Tapolca város és a vonzáskörzetébe tartozó általános iskoláinak tanulói
A versenyszámok korcsoportonként:
- III. kcs. (fiú, lány) /2010-2011-ben születettek
- magasugrás
- 30 méter síkfutás
- helyből távolugrás
- medicinlabda dobás (3kg)
- IV. kcs. (fiú, lány) /2008-2009-ben születettek
- magasugrás
- 30 méter síkfutás
- helyből távolugrás
- medicinlabda-dobás (fiú 4 kg, leány 3 kg)
- 4 X 2 körös váltófutás (nemenként)
- váltó tagjai
- 2 fő III. kcs.-os és 2 fő IV. kcs.-os versenyző
Helyezések megállapítása
- atlétikai verseny szabályai alapján
A verseny díjazása:
- az I-III. helyezett oklevél és éremdíjazásban részesül

A verseny költségei:
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők viselik, a versenyzők költségeit a versenyzők
(egyesületeik) fedezik, nevezési költség nincs!
Egyéb előírások
- egy versenyző 2 egyéni számban és váltóban indulhat
- felversenyeztetés a szabályok értelmében nincs
- egy intézmény, ill. tagintézmény nemenként maximum 1 váltócsapatot indíthat,
ügyességi versenyszámokban, nemenként és korcsoportonként max. 3 főt indíthat
- a versenyt – lehetőség szerint – az iskolai válogató előzze meg
- a verseny sikeres lebonyolítása érdekében a megadott telefonszámon, vagy email címen az előnevezés kötelező, ennek hiányában a versenyzők nem
indulhatnak a versenyen!
nevezési határidő: 2022. november 4. péntek, 16:00-ig
- egészségügyi felügyeletet biztosítunk
- az öltözőkben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk
Időrend:
13.00 magasugrás (III-IV. kcs. fiú, lány)
14.00 30 méteres síkfutás
helyből távolugrás fiú (III-IV. kcs.), medicinlabda-dobás lány (III-IV. kcs.)
medicinlabda-dobás fiú (III-IV. kcs.), helyből távolugrás lány (III-IV. kcs.)
váltófutás
A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!
Kapcsolattartó:

Bata-Sipos Emőke
Mobil: 06309293540
E-mail: tapolcacsarnok@tapolcakft.hu

Tapolca, 2022. október 24.
A Rendezőség

