SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2017 /18 Fejér megye

ZSINÓRLABDA DIÁKOLIMPIA
ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezõje

Fogyatékkal Élők Fejér Megyei Sportszövetsége

Szakmai
megvalósítók

Arany János DSE

Idõpontok,
helyszínek

2018. január 09.
Székesfehérvár Ezredéves Iskola Havranek J. utca 4,(10:00 óra)

Kategóriák,
Korosztályok
A verseny
résztvevõi

Nevezési
határidõk

Lebonyolítás

I. Kategória
(TANAK)
III.-IV. korcsoport (összevont, ) 2002-2005 -ben születtek
V.-VI. korcsoport (összevont ) 1996-2001-ben születtek
A tanulásban akadályozott tanulók, akik egy magyar
köznevelési intézménybe a 2017/2018. tanévben beiratkoztak, és a verseny
idõpontjában az iskola tanulói.
Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény
f iú és lány tanulói szerepelhetnek.
Egy csapatba legf eljebb 10 fõ nevezhetõ.
A játékban levõ 6 versenyzõ közül kettõnek lány diáksportolónak
kell lennie.
2018 január 7. 10:00 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben
kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Pipó Róbert
20/3162611
Csoportmérkõzések, helyosztók

Díjazás Kategóri nként az I.- III. helyezettek egyéni érem, csapat trófea
Kategóri nként a IV. – VIII. helyezettek oklevél
Országos döntõ
résztvevõi

A megyei döntő 1. helyezett csapata
Országos döntőt a III.-IV korcsoportnak lesz..

Költségek

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

Egyéb

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzõk TAJ kártyát és
diákigazolványt hozzák magukkal! A diákigazolványokat a
versenyirodán jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
A diákolimpián a versenyzõk saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelõ sportruházat.

Minden induló versenyzõnek érvényes orvosi (iskolaorvosi)
igazolással kell rendelkeznie.
A versenybírósággal kizárólag a csapatvezetõ tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezõség felelõsséget nem
vállal A versenyszabály megtalálható a FODISZ honlapján..
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az irányadóak.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
A verseny
tervezett
idõbeosztása

Csapatok beérkezése, csapatvezetõk jelentkezése a versenyirodán
10:00-10:15. Technikai értekezlet
10:15-10:30. Bemelegítés
Ünnepélyes megnyitó
10:30
Versenykezdet
10:35
Eredményhirdetés, a verseny zárása
13:00
10:00

Kelt: Székesfehérvár december 21.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánok!
Fejér megyei verseny ig.
Pipó Róbert

