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TEREMTŐ FÉNY KULTURÁLIS ÉS
SPORT EGYESÜLET
4087 Hajdúdorog, Böszörményi út.7.
Tel.: 06 30 593 4827
E-mail: urgyangyorgy@gmail.com

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Megyei Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága
I-II-III. összevont korcsoport - 2003-ban vagy később született tanulók
A verseny célja:
a) Versenyalkalom biztosítása a 2003-ban vagy később született iskolás tanulók részére.
b) Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében.
A megyei döntő rendezője a Teremtő Fény Kulturális és Sport Egyesület. A verseny fő támogatója és
kiírója a Fogyatékosok Országos Diák– és Szabadidősport Szövetsége. A versenybizottság elnöke:
Benéné Lipcsei Irén (Bihari Atlétabírók Egyesülete); Megyei referens: Urgyán Tibor György
A verseny időpontja: 2017. május 3 . (szerda), 9,00- 12.00 óráig Gyulai István Atlétikai Stadion,
Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Versenyzők érkezése: 8.30, technikai értekezlet 8.45.
Versenyszámok:
fiú:

100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
magasugrás
kislabdahajítás (plasto ball)

leány:

100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
magasugrás
kislabdahajítás (plasto ball)

Megjegyzés: A I. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban indulhatnak.
Nevezés: Nevezni a FODISZ Vespa rendszerében lehet!
Az intézmények, tanulóik összevont nevezését küldjék el a következő e-mail címre:
urgyangyorgy@gmail.com. Erre a verseny szervezése szempontjából van szükség!
Fontos, hogy az összevont nevezésről megállapítható legyen a tanuló neve, születési ideje és a
versenyszáma!
Nevezési határidő: 2017. április 30.
Költségek: A versenyhez kötődő valamennyi költség a szervezőt terheli. A résztvevő iskolákat az
utazási költség terheli.
Igazolás: Egységes igazolás: szabályosan, az Oktatási Minisztériumi rendelet alapján kiadott
diákigazolvánnyal, vagy személyi igazolvánnyal. Szükséges a fogyatékosság igazolása. A helyszínen a
versenyző indulási jogosultságát a személyi igazolvánnyal és/vagy diákigazolványával igazolja.
 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ
kártyát, vagy annak másolatát.

Díjazás: I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
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Egyéb:
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai
érvényesek.
 Szögescipő használata engedélyezett.
 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 Kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik.
Hajdúdorog, 2017. április 10.

Urgyán Tibor György
megyei referens
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TEREMTŐ FÉNY KULTURÁLIS ÉS
SPORT EGYESÜLET
4087 Hajdúdorog, Böszörményi út.7.
Tel.: 06 30 593 4827
E-mail: urgyangyorgy@gmail.com

IV. korcsoport. 2001-2002-ben született tanulók
A verseny célja:
a) Versenyalkalom biztosítása az 2001-2002-ben született iskolás tanulók részére.
b) Az atlétika megszerettetése tanulóinkkal.
A megyei döntő rendezője a Teremtő Fény Kulturális és Sport Egyesület. A verseny fő támogatója és
kiírója a Fogyatékosok Országos Diák– és Szabadidősport Szövetsége. A versenybizottság elnöke:
Benéné Lipcsei Irén (Bihari Atlétabírók Egyesülete); Megyei referens: Urgyán Tibor György
A verseny időpontja: 2017. május 3.. (szerda), 9.00-12.00 óra, Gyulai István Atlétikai Stadion,
Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Versenyzők érkezése: 8.30, technikai értekezlet 8.45.
Versenyszámok:
fiú:
100 m
leány:
100 m
200 m
200 m
400 m
400 m
1500 m
1500 m
magasugrás
magasugrás
távolugrás
távolugrás
súlylökés (4 kg)
súlylökés (3 kg)
kislabda hajítás (plasto ball)
kislabda hajítás(plasto ball)
svéd váltó (100,200,300,400 m)
svéd váltó (100,200,300,400 m)
Megjegyzés: A II. korcsoport versenyzői két ügyességi és egy futószámban vagy a váltóban, illetve
két futószámban (100, 200m) és egy ügyességi számban, vagy a váltóban indulhatnak. Egy
sportoló legfeljebb három versenyszámban indulhat. Indulási korlátozások: A 400 m-en vagy ennél
hosszabb távon való indulás esetén a versenyző a továbbiakban egyéni futószámban nem, kizárólag
ügyességi számban vagy a váltóban indulhat.
Nevezés: Nevezni a mellékelt nevezési lap pontos kitöltésével lehet, melyet a felkészítők pontosan
kitöltve hozzanak magukkal a versenyre.
Az intézmények, tanulóik összevont nevezését küldjék el a következő e-mail címre:
urgyangyorgy@gmail.com
Fontos, hogy az összevont nevezésről megállapítható legyen a tanuló neve, születési ideje és a
versenyszáma!
Nevezési határidő: 2017. április 30.
Költségek: A versenyhez kötődő valamennyi költség a szervezőt terheli. A résztvevő iskolákat az
utazási költség terheli
Igazolás: Egységes igazolás: szabályosan, az Oktatási Minisztériumi rendelet alapján kiadott
diákigazolvánnyal, vagy személyi igazolvánnyal. Szükséges a fogyatékosság igazolása, melyet a
nevezési lapon az iskola igazgatója igazol. A helyszínen a versenyző indulási jogosultságát a személyi
igazolvánnyal és/vagy diákigazolványával igazolja.
 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ
kártyát, vagy annak másolatát.
Díjazás: I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
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Egyéb:
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai
érvényesek.
 Szögescipő használata engedélyezett.
 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 Kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik.
Hajdúdorog, 2017. április 10.

Urgyán Tibor György

megyei referens

