SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016
FEJÉR MEGYEI ASZTALITENISZ
DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS
Fejér megyei sajátos nevelési igényű diákok
oktatását ellátó gyógypedagógiai iskolák
számára.
2015/2016

Verseny célja : Sportág népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása ill. az országos
versenyen való részvétel lehetősége.
Verseny rendezője : A FODISZ megbízásából a FOÉFSSZ , az Arany János DSE és a Velencei
Diákotthon.
Szakmai
megvalósító:

Illyés Béla és Pipó Róbert

Helyszín, időpont : Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola , Speciális Szakiskola ,Diákotthon és
Gyermekotthon ,Velence Bárczi Gusztáv u. 4-.6.
2016 Február 24. szerda 14 óra
Korosztályok
(Fiú – lány)

III. kcs

2002-2003-ben születettek

IV. kcs

2000-2001-ben születettek

V. kcs

1996-1999-ben születettek

VI. kcs

1992-1995 között születettek

Kategória:

Tanulásban akadályozott tanulók .

Versenyszámok :

Fiú-lány egyéni verseny

Igazolás,
regisztráció

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu
oldalon.

Díjazás:

A versenyszámok I.-III. helyezettjei ( korcsoportonként és nemenként )
érem díjazásban részesülnek. Díjátadó : Ilyés Béla

Nevezési határidő
Nevezés :

2016 február 20. 20.00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell.
Nevezéssel kapcsolatos információ: Ha bármilyen kérdés merülne fel
akkor a 20/3162611 telefonszámon tudok segítséget adni.

Információ

Iskolánként minimum 1 maximum 4 fő nevezhető nemenként és
korcsoportonként . Az országos döntőre az I. és a II. helyezett tanulók
jutnak tovább. A mérkőzések 2 győztes szettig tartanak.

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási-szállítási költségeket a rendező
biztosítja.

Egyéb










A verseny
tervezett
időbeosztása :

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a
versenyirodán jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi)
igazolással kell rendelkeznie.
A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Az egészségügyi ellátásról a rendezvénynek otthon adó intézmény
gondoskodik.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

13:00 Csapatok beérkezése
13:30 Bemelegítés
13:50 Megnyitó
14:00 Verseny kezdete a helyszínen megbeszélt időrend szerint.

A verseny szakmai felelőse : Pipó Róbert Fodisz Fejér Megyei versenyigazgató.
A verseny a MOB a KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul
meg.

Székesfehérvár, 2016 február 4.

Kapás Róbert
FODISZ Országos Versenyigazgató

Pipó Róbert
Fejér Megyei Versenyigazgató

