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TANAK-ÉRTAK ORSZÁGOS MEZEI FUTÓ
DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ ÉS
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VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője

Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége/FODISZ/

Helyszín, időpont

Királyi Kastélypark
Gödöllő
2017. június 7. szerda 11:45

A verseny résztvevői

Köznevelési intézmények tanulásban és értelmileg akadályozott,
hallássérült tanulói és sportolói. TANAK, ÉRTAK kategóriában a megyei
versenyek továbbjutói (Kategóriánként-nemenként 2 fő) vehetnek részt a
versenyen.

Korosztály

1995.01.01. után született, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező sportolók

Versenyszámok

TANAK:
I-II. korcsoport (2005. január 1. után születettek)
fiú:
2000 m
leány:

1500 m

III-IV. korcsoport (2001. január 1. - 2004. december 31. közt születettek)
fiú:
3500 m
leány:
2500 m
V-VI. korcsoport (1995. január 1. - 2000. december 31. közt születettek)
fiú:
4000 m
leány:
3000 m
ÉRTAK:
I-II. korcsoport (2005. január 1. után születettek)
fiú:
1500 m
leány:

1000 m

III-IV. korcsoport (2001. január 1. - 2004. december 31. közt születettek)
fiú:
2000 m
leány:
1500 m
V-VI. korcsoport (1995. január 1. - 2000. december 31. közt születettek)
fiú:
2500 m
leány:
2000 m
Díjazás

Kategóriánként az 1-3. helyezett versenyző érem, az 1-6. helyezett
versenyző oklevél díjazásban részesül

Nevezési határidő
Nevezés

2017. május 28.
A FODISZ VESPA rendszerben a nevezés automatikusan történik a
megyei verseny jegyzőkönyvében szereplő eredmények alapján.
Nevezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 20-555-0100, 70-370-4734, Email: kapas.robert@fodisz.hu

A versenyzők
ellátása

Hideg élelem, gyümölcs, ásványvíz

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket 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.

11:00
11:45
12:00
15:00

Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a versenyirodán
Ünnepélyes megnyitó
Futamok
Eredményhirdetés, a verseny zárása

2017. április 11.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

