SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2017
SZBOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ÉS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VERSENYKIÍRÁS

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:
 Az úszás sportág népszerűsítése.
 A mozgás népszerűsítése a fogyatékkal élők körében.
 Tehetségek kiválasztása, versenyzési lehetőségek biztosítása
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: Nyíregyháza, „Júlia-Fürdő”

Malom út 19.
2017. január 25. (szerda) 0900 óra
Korosztályok: (Fiúk-lányok) I. kcs 2007-ben vagy később születettek
II. kcs 2005-2006-ban születettek
III. kcs 2003-2004-ben születettek
IV.kcs 2001-2002-ben születettek
V.kcs 1997-2000-ben születettek
VI.kcs 1993-1996 között születettek
VI.Kcs 1992 és korábban született tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező értelmi sérült sportolók
Kategória:

Igazolás,
regisztráció:
Díjazás:

1-10. Mozgássérült
11. Látássérültek
12. Hallássérültek
13. Tanulásban akadályozottak
14. Értelmileg akadályozottak
15. Down szindrómások
16. Szervátültetettek
17. Autisták

- A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a
www.fodisz.hu/sportolok oldalon.
- A versenyszámok I-III. helyezettjei (kategóriánként-korcsoportonként és
nemenként) érem díjazásban részesülnek.

- résztvevő iskolák, oklevéldíjazásban részesülnek.

Nevezési határidő:

2017. január 24. 23:00

Nevezés:
A diákolimpia versenyekre nevezni oktatási intézményeknek a FODISZ VESPA
rendszerben kell! Nevezési lapon azok az egyesületek, intézmények, egyének
nevezhetnek, akik még nem regisztráltak a VESPA rendszerbe, de az ő versenyzésük a
diákolimpiai versenyrendszerbe nem számít bele.
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760 Email: nora.laoues@gmail.com

Információ: Nevezési határidő után érkezett nevezéseket nem fogadunk el!
Költségek: A versenyzők és kísérők étkezését biztosítjuk.
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.
Egyéb rendelkezések:
A FODISZ Országos versenykiírásának megfelelően.
Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és diákigazolványát hozzák
magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
 Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
 A versenyen az „egy rajt” szabályt alkalmazzuk.
 A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
 Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget nem
vállal.
 Az uszoda medenceterébe kizárólag papucsban lehet belépni.
 A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk!
 Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
A verseny
8:30-ig Csapatok érkezése, regisztráció
tervezett
9:00-09:30 Bemelegítés, sorsolás
időbeosztása 10:00-12:30 Mérkőzések
14:00 Eredményhirdetés
Mindenkinek sikeres versenyezést kívánunk!
Kapás Róbert
országos versenyigazgató

Laoues Nóra
megyei versenyigazgató

Nyíregyháza,2017.01.06.

