Fodisz Diákolimpia 2015/2016. tanév
Megyei Terematlétika Versenykiírása

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák
2015 / 2016-os tanév Heves megyei
terematlétika versenyének kiírása
A verseny célja:
 Lehetőséget biztosítani az alsós tanulók számára, hogy az atlétika játékos formában
történő gyakorlásával versenyeken is bebizonyíthassák felkészültségüket.
 A megyei bajnoki cím és az Országos Diákolimpiára való továbbjutás eldöntése.
Rendező: Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége
A verseny helye: Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok – Gyöngyös

A verseny ideje:

2016. február 04. csütörtök 9.30

A verseny résztvevői: Az iskolák azon tanulói, akik
I. korcsoport – 2006. január 1-én és utána születtek.
II. korcsoport – 2004 - 2005-ben született tanulók.
Nevezés: A VESPA rendszeren keresztül
Nevezési határidő: 2016. február 04. 8.00
Versenyszámok:
Fiú és leány:

I. és II. korcsoportnak is
30 m futás
Helyből távolugrás
Stuklabda dobása helyből
1 kg-os medicinlabda dobása előre páros kézzel, alsó dobással
4x200 m váltófutás

Díjazás: Nemenként és korcsoportonként, versenyszámonként az 1-3. helyezettek érem
díjazásban az egyéni összetett verseny I. és II. helyezettjei pedig oklevél díjazásban
részesülnek.
Az országos döntőn a megyei versenyek jegyzőkönyvében szereplő összetett eredmény
alapján korcsoportonként, nemenként I.-II. helyezett diákversenyzők indulhatnak. Az
összetett verseny végső sorrendjét a négy egyéni versenyszám eredményei alapján kell
megállapítani.
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Költségek: A rendezés költségeit a rendező szerv biztosítja, az utazási támogatást minden
intézmény a területileg illetékes tankerületénél vegye igénybe.

Egyebek:
 Minden versenyzőnek érvényes orvosi igazolással kell rendelkeznie, amit a helyszínen
a versenyigazgatónak kell bemutatni
 A versenyzők tartsák maguknál a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát
 A jelen versenykiírásban nem említett kérdésekben a Fodisz hatályos
versenyszabályzata érvényes
 Az I-es kcs.-ból a II-es kcs-ba felnevezni nem lehet.

A verseny szakmai felelőse: Besenyei Zsuzsanna FODISZ Megyei Versenyigazgató

A verseny a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KLIK
támogatásával valósul meg.

Heves, 2016. január 29.

Kapás Róbert
Fodisz Országos Versenyigazgató

Besenyei Zsuzsanna
Megyei Versenyigazgató

