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VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője
és szakmai
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
megvalósítója
Helyszín, időpont

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Kecskemét, Tóth László sétány 2.
2017. március 24.

Korosztályok

III - VI. korcsoport (összevont)

A verseny
résztvevői

Azon értelmileg akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2016/2017. tanévben beiratkoztak, a verseny időpontjában az
iskola tanulói.

1995.01.01. után születettek

Az országos döntő résztvevői:
•
•
•
•

Nevezési határidő

Nevezéssel és
lebonyolítással
kapcsolatos
információ

A verseny a regionális eredményektől függetlenül szabadon
nevezhető.
Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú
és lány tanulói szerepelhetnek. Felversenyzés lehetséges.
Egy csapatba legfeljebb 10 fő nevezhető.
A játékban levő 6 versenyző közül kettőnek lány diáksportolónak
kell lennie.

2017. március 17. 24:00

Nevezés a FODISZ VESPA rendszerben!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 20-555-0100, 70-370-4734, Email: kapas.robert@fodisz.hu

Lebonyolítás

Csoportmérkőzések, helyosztók

Díjazás

Kategóriánként az I-III. helyezettek egyéni érem, csapat trófea
Kategóriánként a IV-X. helyezettek oklevél

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési, díjazási és a csapatok étkeztetési
költségeit a rendező biztosítja. Az utazási, szállás és egyéb költségek a
résztvevőket terhelik.

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 nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
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11:00
11:15
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Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a versenyirodán
Bemelegítés
Ünnepélyes megnyitó
Versenykezdet
Eredményhirdetés, a verseny zárása

2017. február 26.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

