ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI
VERSENYEK 2017
Cházár András Úszó
Emlékverseny
VERSENYKIÍRÁS 2017

A verseny meghirdetője

Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

Kedves Igazgató Asszony / Úr !
Örömmel értesítem, hogy idén XXXI. alkalommal kerül megrendezésre a Cházár
András Úszó Emlékverseny, melyre szeretettel meghívom iskolájának tanulóit.
Verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása a hallássérült, speciális (halmozottan
fogyatékos) és beszédfogyatékos gyermekek részére, a hallássérült tanulók
diákolimpiai
versenyrendszerének
felépítése.
A
sportág
népszerűsítése,
tehetséggondozás.
Verseny ideje: 2017. december 09. 9,00 óra.
A verseny helye: Vác, Ady Endre sétány 16.

/fedett uszoda, 25 m-es, 4-sávos/

Időmérés: kézi.
Helyezések eldöntése: az időfutamokban elért időeredmények alapján.
kategóriák: hallássérült, speciális(halmozottan sérült), beszéd fogyatékos
Díjazás: Három kategóriában hallássérült, speciális (halmozottan sérült),
beszédfogyatékos
külön kerülnek értékelésre. A versenyszámok I-II-III. helyezettjei (kategóriánkéntkorcsoportonként és nemenként) oklevél és éremdíjazásban részesülnek.
Regisztráció: A versenyzők diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a
www.fodisz.hu oldalon
Nevezési határidő: 2017. november 28.
A versenyen indulhatnak integrált oktatásban résztvevő hallássérült tanulók is, akik
erősíthetik az adott iskola csapatát.
Nevezés: A diákolimpiai versenyekre nevezni párhuzamosan kell a FODISZ VESPA
rendszerben és a titkarsag.chazar@chazar.hu e-mail címre elküldött mellékelt
nevezési lappokkal.
A versenyen csak 1 hónapnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkező tanulók
vehetnek részt !
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Versenyszámok
1. 50 m fiú pillangóúszás
2. 50 m lány pillangóúszás
3. 50 m fiú hátúszás
4. 50 m lány hátúszás
5. 25 m fiú hátúszás
6. 25 m lány hátúszás
7. 25 m fiú hátúszás
8. 25 m lány hátúszás
9. 50 m fiú mellúszás
10. 50 m lány mellúszás
11. 25 m fiú mellúszás
12. 25 m lány mellúszás
13. 25 m fiú mellúszás
14. 25 m lány mellúszás
15. 50 m fiú gyorsúszás
16. 50 m lány gyorsúszás
17. 25 m fiú gyorsúszás
18. 25 m lány gyorsúszás
19. 25 m fiú gyorsúszás
20. 25 m lány gyorsúszás
21. 100 m fiú vegyes úszás
22. 100 m lány vegyes úszás
23. 4 x 50 m fiú gyorsváltó
24. 4 x 50 lány gyorsváltó
25. 4 x 50 m fiú vegyes váltó
26. 4 x 50 m lány vegyes váltó
27. 4 x 50 m MIX váltó

II. kcs
II. kcs
II. kcs.
II. kcs
I. kcs.
I. kcs

II. kcs
II. kcs

Hallássérültek (Hs)
Hallássérültek (Hs)
Hs. Beszédfogyatékos (Bf)
Hs. Bf.
Hs. Bf
Hs. Bf
Speciális (Sp )
Sp
Hs. Bf
Hs. Bf
Hs. Bf
Hs. Bf
Sp
Sp
Hs. Bf
Hs. Bf
Hs, Bf
Hs. Bf
Sp
Sp
Hs
Hs

II. kcs

2 fiú 2 lány

II. kcs
II. kcs
I. kcs
I. kcs
II. kcs
II. kcs
I. kcs
I. kcs

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők taj kártyáját és diákigazolványát hozzák
magukkal és a technikai értekezleten szíveskedjenek bemutatni!
A versenyre nevezhető létszám iskolánként:
16 fő hallássérült tanuló kor és nem meghatározása nélkül, beleértve a halmozottan
sérülteket és az integrált oktatásban résztvevőket is.
I.
korcsoport: akik 2005. január 01-e után születettek
II.
korcsoport: akik 2005. január 01-e előtt születettek
Valamint iskolánként 6 fő beszédfogyatékos tanuló. 3 fő alsó tagozatos és 3 fő
felső tagozatos. Ezekre a tanulókra nem vonatkozik az I. és II. korcsoportban
megjelölt születési határidő.

EGYÉB:
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• Az I. korcsoportba tartozó sérült tanuló indulhat a II. korcsoportban is.
• Egy versenyszámban iskolánként több tanuló is nevezhető. Az iskolák
közötti pontversenybe csak az első két legjobb helyen végző tanuló
számít bele.
• Egy hallássérült tanuló három egyéni számban és a váltókban
indítható.
• Egyéni versenyszám megrendezéséhez minimum 2 versenyző, a váltóhoz
2 csapat szükséges.
• A versenyen speciálisan sérült (halmozottan fogyatékos) felső tagozatos
gyermekeknek külön versenyszámot indítunk, 25 m mell- hát- és
gyorsúszásban. Ebben a versenyszámban nincs kizárás. .
• A versenyen a beszédfogyatékos alsó és felső tagozatos gyermekek az
elmúlt év kedvező tapasztalatai alapján lehetőséget kapnak a
versenyzésre. Az alsó tagozatosok 25 m hát- mell- gyorsúszásban, a
felső tagozatosok 50m hát- mell- gyorsúszásban indulhatnak, együtt a
hallássérült tanulókkal, de külön értékeljük őket. Szabálytalan úszás
esetén ők is kizárásra kerülnek.
• A hallássérültek váltóversenyében a beszédfogyatékos tanulók nem
vehetnek részt.
• Egyéb esetekben a MUSZ szabályai érvényesek
Az uszodában úszósapka használata kötelező. Belépés kísérőnek is csak
PAPUCSBAN és ajánlatos hajszárítót hozni.
A csapatok érkezése: 2017. december 08. /péntek/ délután
Technikai megbeszélés: 2017. december 08. /péntek/ 19 óra.
Hazautazás: 2017. december 09. kb. 14,00 óra.
Lemondási lehetőség: 2017. december 04.

Kérjük a nevezési és a visszajelző lap pontos kitöltését, és
határidőn belüli elküldését.

Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!
Üdvözlettel:
Mikesy György
Igazgató
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