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A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Megyei Asztalitenisz Diákolimpiai Bajnoksága
1. A bajnokság rendezője:
A bajnokságot a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége /FODISZ/ megbízásából a
Teremtő Fény Kulturális és Sport Egyesület.
2.A bajnokság ideje és helye:
A verseny ideje: 2018. március . 1. ( csütörtök ) 9.00 óra
A verseny helye: Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 4087 Hajdúdorog Tokaji út 5.
A versenybíróság elnöke: Urgyán Tibor György
3.

A bajnokság résztvevői:
 A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák, általános iskolai
tagozatok, előkészítő szakiskolák és speciális szakiskolák azon tanulásban akadályozott tanulói,
akik:
a I-III. összevont kcs, a IV. kcs. és az V. kcs. VI. valamelyikébe tartoznak
(I-III. kcs. 2004-2008-ben születettek; IV. kcs. 2002-2003-ben születettek; V. kcs.19982001-ban VI. kcs. 1994-1997-ben születettek)
4. Igazolás:
 Az Oktatási Minisztérium által kiadott rendelet alapján diákigazolvánnyal vagy személyi
igazolvánnyal, továbbá nevezési lappal, melyet az iskola igazgatója olvashatóan aláírt és
lepecsételt (a mellékelt nevezési lap értelemszerű kitöltésével). A nevezési lapokon a
korosztálynak és sportágnak megfelelő iskolaorvosi, háziorvosi, vagy sportorvosi igazolás
szükséges.
 Szükséges a fogyatékosság igazolása, melyet a nevezési lapon az iskola igazgatója igazol. A
helyszínen a versenyző indulási jogosultságát a személyi igazolvánnyal és/vagy
diákigazolványával igazolja.
 Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybíróságnál letétbe kell helyezni.
 A versenyzők saját érdekükben tartsák maguknál a TAJ kártyájukat vagy annak másolatát.
5.

Versenyszámok:
fiú és leány egyéni versenyszám

6.

A verseny lebonyolítása
A nevező versenyzők létszámától függ.
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7.

Nevezés:
Nevezni kizárólag a FODISZ VESPA rendszerben lehet.

A megyei döntő nevezési határideje: 2018. február 26. ( 24 óráig)
A nevezéseket az alábbi címre kell eljuttatni: Urgyán Tibor György megyei referens
urgyangyorgy@gmail.com
8.

Díjazás:
Az I-III. helyezett érmet kap.

9. Költségek:
A megyei döntő lebonyolításának költségeit a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport
Szövetsége biztosítja.

10. Egyebek:
 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség országos
versenykiírásában meghatározott általános szabályok, valamint a Magyar Asztalitenisz
Szövetség szabályai az irányadóak.
 A verseny során a nemzetközi szabályok a mérvadók.
Hajdúdorog 2018. február 19.

Urgyán Tibor György
megyei referens

