SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016
SZBOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI
„KAPKODD A LÁBAD!” DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS
Szabolcs Szatmár Bereg Megyei sor- és váltóverseny tanulásban akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói részére
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VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:
Tanulásban akadályozott általános iskolai tanulók részére, életkori sajátosságoknak megfelelő, a
tantervi anyagra épülő, játékos sor- és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőség biztosítása.
A tehetségek felismerése, sportolásra való ösztönzése.
Iskolák közötti kapcsolatok bővítése, testnevelők szakmai tapasztalatainak gyarapítása.

A verseny rendezője:
A versenyt a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége hirdeti meg. A megyei és
budapesti bajnokságokat a fogyatékosok sportja területén megyei szinten működő sportszövetség,
sportszervezet, a fogyatékos ügyi sportreferens közreműködésével az Országos versenykiírás alapján
hirdeti és rendezi meg.

Helyszín, időpont: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Kollégium
Nyíregyháza, Szarvas út 10-12
2016. február 10. (szerda) 0900 óra
Országos Döntő:
Helyszíne: Szentes
Időpontja: 2016.április 15- 16.

Korosztályok:

I. kcs.

2006-ban vagy később születettek

( Fiú-lány)

II. kcs.

2004-2005-ben születettek

Kategória:

Tanulásban akadályozott diákok

Versenyszámok:

A megyei verseny feladatai: 1. Add tovább és fuss!, 2.Nyusziugrás.: 5. Labdahordás ;7. Futás
váltóbottal:13. Bukfenc akadály
Az egyes feladatoknál a büntető pontok/ 1mp, 3mp, 5mp./ figyelembe vételével kell megállapítani a
sorrendet.

Lásd az „ Általános szabályok” 4-5-6.pontjánál.
Az országos döntő résztvevői a megyei verseny jegyzőkönyvében szereplő első helyezett csapatok.
Az a tanuló, aki más oktatási intézménybe a tanév során iratkozott át, volt iskolája színeiben nem
versenyezhet.
A csapatlétszám:10 fő,
Összetétele:
10 fő (4 fiú - 4 leány (+ 1 fiú- 1 leány tartalék), kísérők száma 2 fő,
1-1 feladatot 8 fő (6 fiú – minimum 2 leány) hajt végre.
cserélni minden versenyszám után lehet.
Igazolás: Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.

Díjazás:
- I-III. Helyezett csapatok, érem
- résztvevő iskolák, oklevél díjazásban részesülnek.
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A verseny lebonyolítás rendje:
A megyei, budapesti versenyek 10 feladatát a rendező szervek szabadon választják meg.
Az elődöntőkön és az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a mellékelt
játékgyűjteményből kerül kiválasztásra, A játékgyűjtemény 15 feladatot tartalmaz, melyekből a
helyszínen kerül kisorsolásra a 10 játék.
A feladatokat a rendezők a versenyek forgatókönyvében ismertetik és azt elküldik a résztvevő
csapatoknak és a versenybíróság elnökének.
Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A tíz játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhet

A megyei verseny feladatai: 1. Add tovább és fuss!, 2.Nyusziugrás.: 5. Labdahordás ;7. Futás váltóbottal:13. Bukfenc
akadály
Az egyes feladatoknál a büntető pontok/ 1mp, 3mp, 5mp./ figyelembe vételével kell megállapítani a
sorrendet.

Nevezési határidő:
Nevezés:

2016. február 09. 20:00

A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
automatikusan történik a megyei verseny jegyzőkönyvében szereplő
eredmények alapján.
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760
Email: nora.laoues@gmail.com

Nevezési határidő után érkezett nevezéseket nem fogadunk el!
Nevezni az Országos , megyei nevezési lappal lehet.

Költségek:



Megyei Döntő lebonyolításának költségeit, a FODISZ támogatásából fedezi, a Sz-Sz-B Megyei
Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A versenyt a Megyei Fogyatékosügyi sportreferens
közreműködésével rendezi meg.
A versenyzők és kísérők étkezését biztosítjuk.

Egyéb rendelkezések: A FODISZ Országos versenykiírásának megfelelően.

Nyíregyháza,2016.január. 25.

