SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2017-18
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KAPKODD A LÁBAD DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ)
megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fogyatékos Sportolók
Szövetsége.
Szakmai
megvalósító

Herman Ottó Általános Iskola Benedek Elek Tagiskolája

Helyszín, időpont

Alsózsolca Városi Sportcsarnok (Alsózsolca, Ilona u. 4.)
2018. március 14. (szerda) 10.00 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

I. kcs

2008-ban vagy később születettek

II. kcs

2006-2007-ben születettek

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

Csapatverseny
Csapatlétszám: 10 fő + 2 fő felnőtt kísérő.
1-1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre, cserélni minden
versenyszám után lehet.
A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.

Igazolás,
regisztráció

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

Díjazás

Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Az 1. helyezett bejut az országos döntőbe.

Nevezési határidő
Nevezés

A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Nemes Zsolt Tel: 06/70/209-3820
E-mail: zsgynemes1@gmail.com

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ
Nemes Zsolt Tel: 06/70/451-6085 E-mail: zsgynemes1@gmail.com

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.
Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik.

Egyéb



Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és








A verseny
tervezett
időbeosztása

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.

Igazolás a verseny helyszínén 9.10-9.45 óra között.
Technikai értekezlet 9.45-től
A „Kapkodd a lábad!” játékos sportverseny gyakorlatanyaga 15 játékból áll.
Az 1-14. játékokból http://fodisz.hu/dokumentumok/diaksport/Kapkodd-alabad-jatek-gyujtemeny-2011.pdf
sorsoltuk ki a megyei döntő 10 feladatát. (1. Add tovább és fuss. 2. Nyuszi
ugrás. 3. Akadálypálya.4. Bújj és karikában fuss. 7. Futás váltóbottal.)
A döntő játék (kötélhúzás) a holtverseny eldöntésére szolgál pontazonosság
esetén.
A végső sorrendet a helyezési pontok alapján kell meghatározni.
Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe vételével
kell megállapítani a sorrendet.

2018. február14.

BAZ Megyei Fogyatékos Sportolók
Szövetsége

