SPORT TEHETSÉGPROGRAM
FODISZ Diákolimpia
Terematlétika Bajnoksága JászNagykun-Szolnok megye
VERSENYKIÍRÁS
2017.

A verseny célja:

- Lehetőséget biztosítani az intézmények alsós tanulói számára,
hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával
bizonyítsák felkészültségüket.
- A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel
biztosítása. Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek
körében, tehetségkutatás.

Verseny rendezője
Szakmai megvalósító:

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
Auner Zoltán

Helyszín, időpont

Karcag, Városi Sportcsarnok (Karcag, József Attila u. 1 – 3.)
2017. november 09. csütörtök 10 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

I.
korcsoport: akik 2008. január 01-től vagy utána születtek,
II.
korcsoport: akik 2006. január 01 – 2007. december 31. között
születtek.

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

- 30 m futás
- helyből távolugrás
- Stuklabda dobása helyből
- 1 kg-os medicinlabda dobása előre
- 4 x 200 m váltófutás.
A verseny összetett, a versenyzőknek valamennyi egyéni számban indulniuk kell.
Az országos döntőbe az összetett eredmények alapján nemenként és
korcsoportonként a verseny 1–2. helyezettjei jutnak (8 fő).

Igazolás,
regisztráció

Díjazás

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon

Nemenként és korcsoportonként, versenyszámonként az 1-3. helyezettek érem
díjazásban részesülnek. Az országos versenyre kijutó győztesek oklevélben és
ajándéktárgyban (ASICS rövidnadrág) részesülnek.

Nevezés

2017. november 06. hétfő 20,00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA keresztül történik!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Auner Zoltán
Tel: +36-30-747-4002 e-mail: fodisz.auner@gmail.com

Költségek
A rendezés költségeit a rendező szerv 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 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!

2017. október 18.

Auner Zoltán
FODISZ JNSZ Megyei Versenyigazgató

