SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2017
FEJÉR MEGYEI ATLÉTIKA
DIÁKOLIMPIA
Ősz

VERSENYKIÍRÁS

Verseny célja

Versenyzési lehetőség és az országos versenyen való részvétel
lehetőségének biztosítása.

Verseny rendezője Arany János DSE és a FOÉFSSZ
Szakmai
megvalósító

Arany János DSE

Helyszín, időpont

Székesfehérvár , Bregyó-közi atlétikai
centrum ,2017.09.27.9.00 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

III. kcs

2004-2005-ben születettek

IV. kcs

2002-2003-ben születettek

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

III. kcs.
Fiú

100 m
Leány 100 m
300 m
300 m
800 m
800 m
távolugrás (60 cm elugrósáv) távolugrás (60 cm elugrósáv)
magasugrás
magasugrás
kislabda hajítás (plastoball) kislabda hajítás (plastoball)

Fiú

100 m
Leány
200 m
400 m
1500 m
távolugrás
magasugrás
súlylökés (4 kg)
kislabda hajítás (plastoball)

IV. kcs.
100 m
200 m
400 m
1500 m
távolugrás
magasugrás
súlylökés (3 kg)
kislabda hajítás (plastoball)

Igazolás,
regisztráció

A diákok regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon.

Díjazás

Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.

Nevezési határidő
Nevezés

Információ

2017.09.25. 09.00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Pipó Róbert 20/3162611
pipo.robi@gmail.com
A verseny helyszínen a verseny előtt tartunk technikai értekezletet.
ahol megtörténik tanulók beosztása és az versenyszámok időrendjének
megbeszélése.

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási--étkezési költségeket a rendező
biztosítja. Az utaztatást a KLIK fizeti.

Egyéb













A verseny
tervezett
időbeosztása
Díjátadó:
.

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal!
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
Nevezési korlátozások: A III. korcsoportosok egy futó és két ügyességi
számban indulhatnak. A IV. korcsoportosok két ügyességi és egy
futószámban, illetve két futószámban és egy ügyességi számban,
indulhatnak. Egy sportoló legfeljebb három versenyszámban indulhat.
Szöges cipő használata engedélyezett.
A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget nem
vállal.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.
Az első helyezettek tanulók részt vehetnek az országos döntőn .

Nevezési lapok leadása 8.40-8.45 óra között.
Technikai értekezlet 8.45-től
Verseny kezdete : 09.00-től az időrend alapján.
Pipó Róbert megyei sportigazgató

A verseny a MOB a KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
valósul meg.

Kapás Róbert
Fodisz Országos sportigazgató

Székesfehérvár 2017.09.14.

Pipó Róbert
FMVI

