Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége
Kaposvár, Fő u. 10. Pf. 13. 7401 - Telefon: +36 209 462 031 - Adószám: 18778304-1-14
E-mail: somogyifogyidisz@gmail.com

A 2016/17. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI
SOMOGY MEGYEI
ŐSZI ATLÉTIKAI PÁLYABAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIIRÁSA
A bajnokság célja:

A 2016/17. tanévi Diákolimpiai Somogy megyei őszi atlétikai bajnoki
címeinek eldöntése.

A bajnokság ideje:

2016. október 06. csütörtök
Regisztráció:
08,30 órától.
Megnyitó:
09,30 órakor.
Versenyek kezdete: 09,45 órakor.

A bajnokság helye:

Kaposvár, Dr. Bodosi Mihály Atlétikai Stadion
Kaposvári Sportközpont, Kaposvár, Arany János u. 97. 7400

A bajnokság rendezője: A Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége.
Szakmai lebonyolító:

Somogy Megyei Atlétikai Szövetség

Vezető versenybíró:

Ács Lajos

A bajnokság résztvevői: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák, általános iskolai tagozatok, előkészítő szakiskolák és speciális szakiskolák azon tanulói, akik a
tanév kezdete óta és a bajnokság időpontjában is, a bajnokságra nevező iskolák tanulói.
Korcsoportok: II. korcsoport; 2005-2006-ban született tanulók,
III. korcsoport; 2003-2004-ben született tanulók,
IV. korcsoport; 2001-2002-ben született tanulók,
V. korcsoport; 1997-1998-1999-2000-ben született tanulók.
Versenyszámok:

II. és III. korcsoport: leányok és fiuk;
100 m, 300 m, 800 m, magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás
(Egy versenyző egy futószámban és kettő ügyességi számban indulhat.)
IV. és V. korcsoport: leányok és fiuk;
100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (leányok
3kg, fiúk 4 kg.) kislabdahajítás
(Egy versenyző egy futószámban és kettő ügyességi számban, vagy 100 és
200 méteren és egy ügyességi számban indulhat.)

Nevezés:

A VESPA rendszerben.
A nevezésieket a bajnokságot megelőzően, október 05-én, szerdán 12
óráig kell feltölteni.
Az intézményeknek a tanév elején, de legalább az első nevezésüket
megelőzően, be kell regisztrálniuk a VESPA rendszerbe.
A kinyomtatott nevezési lapokat, a bajnokság napján, a verseny kezdetekor
kell leadni.

A bajnokság lebonyolítása:
A versenyen először a futószámok (100, 300, 400, 800, 1500 m. sorrendben) kerülnek lebonyolításra.
A 200 m. síkfutást az ügyességi számok után rendezzük.

-2Díjazás: A bajnokságon résztvevő valamennyi tanuló megkapja a bajnokság részvételi érmét.
A helyezések eldöntése:
A Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályai szerint.
Költségek:

A bajnokság rendezési költségeit a FOÉSS, a részvétellel kapcsolatos
költségeket, pedig a FODISZ-KLIK megállapodás alapján, a Tankerületek
fedezik.

Egyebek: A bajnokság műanyag burkolatú pályán kerül lebonyolításra.
A pályán 9 milliméternél hosszabb szögű futócipők nem használhatók.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Kaposvár, 2016. szeptember 20.
FOÉSS

