HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS

SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
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VERSENYKIÍRÁS
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését,
oktatását ellátó iskolák tanulóinak
megyei „Kapkodd a lábad!” sor- és váltóversenye
2004-ben vagy korábban született tanulók részére
1. A versenyek célja:
A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tantervi
anyagra (az alternatívákra is!) épülő játékos sor- és váltóversenyek rendezésével versenyzési
lehetőség biztosítása.
2.

A megyei döntő rendezője a Hajdú-Bihar Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége
megbízásából a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Téglás
DSE.

3.

A megyei döntő időpontja és helyszíne:
2016. március 23., 9.00 óra Téglás, II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola tornaterme
Technikai értekezlet: 8.45 óra (sorsolások, legfontosabb tudnivalók)

4.

Résztvevők: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák,
általános iskolai tagozatok tanulói, akik 2004-ben, vagy korábban születtek.
 Csapatlétszám: maximum 10 fő,
 1 – 1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre,
 cserélni minden versenyszám után lehet,
 kísérők száma 2 fő.

5.

A megyei versenyek rendezői:
a/ A budapesti, megyei döntőket a fogyatékos sportolók budapesti, megyei sportszövetségei rendezik.
b/ Az országos döntőt 20! csapattal rendezzük, a lebonyolítást az országos forgatókönyv
tartalmazza. (www.fodisz.hu)
Nevezés: Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet.

6.

A megyei döntő nevezési határideje: 2016. március 21. 24.00 óra
A nevezéseket az alábbi címre kell eljuttatni: www.fodisz VESPA rendszerébe, valamint a
hafoszov@hafoszov.ehc.hu mail címen
7.

Igazolás:
 Az Oktatási Minisztérium által kiadott rendelet alapján diákigazolvánnyal, továbbá nevezési
lappal, melyet az iskola igazgatója olvashatóan aláírt és lepecsételt (a mellékelt nevezési lap
értelemszerű kitöltésével).
 Szükséges a fogyatékosság igazolása, melyet a nevezési lapon az iskola igazgatója igazol. A
helyszínen a versenyző indulási jogosultságát a diákigazolványával igazolja.
 Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybíróságnál letétbe kell helyezni.

A versenyzők saját érdekükben tartsák maguknál a TAJ kártyát vagy annak másolatát.
8.

A lebonyolítás rendje
 A megyei, budapesti versenyek 6 feladatát a rendező szervek szabadon választják meg a
verseny megkezdése előtt fél órával.
 A Szervező Bizottság kisorsolta a Kapkodd a lábad megyei döntő feladatait.
A Játékgyűjteményben szereplő feladatok sorszám szerint:
3. Akadálypálya 4. Bújj és karikába fuss! 7. Futás váltóbottal 8. 9. Labdás ügyességi váltó 11.
Labdakirakó 13; + 15. Kötélhúzás
Feladatsor letölthető a www.fodisz.hu weblapról.

 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport ugyanaz a 11 feladat, ami a megyei
döntőn meghatározásra került.
 A megyei versenyen minden egyes feladat végrehajtást követően az időeredmények alapján
helyezési számot kapnak a csapatok. A hatodik feladat végrehajtását követően a kapott
helyezési számok alapján állapítjuk meg a végső sorrendet. Helyezési szám azonosság esetén
döntő feladat végrehajtására kerül sor.
9. Díjazás:
1-3. helyezett csapat érem, oklevél,
Az 1. helyezett csapat képviseli megyénket az országos döntőn.
10. Költségek:
A megyei és országos verseny valamennyi költségét a Téglás DSE vállalja magára, kivéve az
utazás költségeit, melyet a területileg illetékes KLIK tankerületénél lehet igényelni.
Debrecen, 2016. március 6.

Boros Ferenc
versenyigazgató

