SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2017
„NYUSZI HOPP!” JÁTÉKOS SORÉS VÁLTÓVERSENY

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
Szakmai
megvalósító

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium és Mlinkó István Alapítvány
Szakmai vezetők: Hevér Zsuzsanna, Lakatosné Kelemen Ágnes

Helyszín, időpont

Eger
Sportcsarnok, Érsek kert
2017. április 28. (péntek) 8:30

Cél

- Alsó tagozatos hallássérült gyermekeknek versenyzési lehetőség biztosítása
ügyességi feladatokban; a mindennapos testnevelés bevezetése kapcsán
előtérbe kerülő „Kölyökatlétika” tematikája nyomán
- Lehetőség biztosítása a magyar oktatási intézményekben nappali tagozaton
tanuló hallássérült és beszédfogyatékos tanulók számára a sportoláson
keresztül megvalósuló egészségmegőrzésre.

Résztvevők

A hallássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó köznevelési intézmények
azon tanulói, akik 2016/2017 diákolimpiai versenyére lettek nevezve.

Korosztályok
(Fiú – lány)

Alsó korcsoportos diákok (2005. január 01.
után születettek)

Kategória

Hallássérült diákok: intézményenként 8 fős csapatok, minimum 6 fővel,
2 kísérővel, négy fiú és négy lány

Lebonyolítás

Lebonyolítással, szállással-étkezéssel kapcsolatos információ
Muraközy Andrea (06-36-518943, igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu)
szervezőtől kérhető.

Díjazás

A verseny I-III. helyezett csapatai serleg, csapattagjai érem díjazásban
részesülnek.

Nevezési határidő
Nevezés

2017. április 21. 24:00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 06-70-370-4734 Email: kapas.robert@fodisz.hu

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési költségeket a FODISZ biztosítja.

Egyéb

•

•
•

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 verseny
tervezett
időbeosztása

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, valamint a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség szabályai az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

Érkezés péntek kora délutáni órákban. Szállás elfoglalása, programok, vacsora,
technikai értekezlet a csapatvezetők számára, táncház a gyerekeknek.
A verseny napja péntek 8.30-12.00

2017. március 25.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége

Egri Mlinkó István EGYMI

