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Korosztályok

III - IV. korcsoport (összevont)

A verseny
résztvevői

Azon tanulásban akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2017/2018. tanévben beiratkoztak, a verseny időpontjában az
iskola tanulói.
• Három regionális középdöntő kerül megrendezésre, melyeknek
Szekszárd, Nyíregyháza és Budapest ad otthont.
• Amennyiben egy megyei elődöntőn az adott korcsoportban legalább
3 intézményből legalább 4 TANAK csapat részt vett, úgy a megyei
elődöntő győztese automatikusan kvalifikációt nyer az országos
döntőre. A regionális középdöntőre ezen megyékből a további
helyezettek nevezhetnek.
• Azon megyékből, amelyek nem felelnek meg a fenti feltételeknek, a
csapatok szabadon nevezhetnek a regionális versenyre.
• A regionális versenyek 1. És 2. helyezettjei továbbjuthatnak az
országos döntőre, a 2. helyezettek továbbjutása attól függ, hogy
hány szabad hely marad az országos döntőn, amelyen legfeljebb 16
csapat vehet részt.
• Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú
és lány tanulói szerepelhetnek. Felversenyzés lehetséges.
• Egy csapatba legfeljebb 10 fő nevezhető.
• A játékban levő 6 versenyző közül kettőnek lány diáksportolónak
kell lennie.

Nevezési határidő

2018. január 22. 24:00

Nevezés

2002.01.01. után születettek

Nevezés a FODISZ VESPA rendszerben!
A VESPA rendszerben erre a versenysorozatra a „továbbjutásos” funkciót
technikai okokból kikapcsoltuk, ezért a sorozat minden szintjén „nem
továbbjutásos” versenynek fogja jelezni a rendszer. A sorozat ettől
függetlenül továbbjutásos, de szintenként külön kell nevezniük az érintett
csapatoknak.
Nevezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információ:
Kapás Róbert országos versenyigazgató
Tel: 20-555-0100, 70-370-4734, Email: kapas.robert@fodisz.hu

Díjazás

Kategóriánként az I.- III. helyezettek egyéni érem, csapat trófea
Kategóriánként a IV. – VIII. helyezettek oklevél

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési, díjazási és a csapatok étkeztetési
költségeit a rendező biztosítja. Az utazási és egyéb költségek a résztvevőket
terhelik.

Egyéb

•

•
•
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•
•
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A verseny
tervezett
időbeosztása

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 nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
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Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a versenyirodán
Ünnepélyes megnyitó
Csoportmérkőzések
Ebéd
Helyosztók
Eredményhirdetés, a verseny zárása

2017. december 19.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége

