SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2018
SZBOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI
„KAPKODD A LÁBAD!” DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS
Szabolcs Szatmár Bereg Megyei sor- és váltóverseny tanulásban akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói részére
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VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője és
szakmai lebonyolítója: A versenyt a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport
Szövetsége hirdeti meg. A megyei és budapesti bajnokságokat a
Fogyatékosok sportja területén, megyei szinten működő
Sportszövetség, sportszervezet, a fogyatékos ügyi sportreferens
Közreműködésével. Országos versenykiírás alapján hirdeti és rendezi
meg.
A verseny 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.

Helyszín, időpont:

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium EGYMI.
Nyíregyháza, Szarvas út 10-12
2018. március 22. (csütörtök) 0900 óra
Országos Döntő: 2018. április 13-14.
Helyszíne: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Tornacsarnoka
Időpontja: Miskolc, Szentpéteri kapu 78.

Korosztályok:

I-II. kcs.

2006-ban vagy később születettek

( Fiú-lány)
Kategória:

Tanulásban akadályozott diákok

Résztvevők:

Azon tanulásban akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2017/2018. tanévben beiratkoztak, a verseny
időpontjában az iskola tanulói.




Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon
intézmény fiú és lány tanulói szerepelhetnek,
Csapatlétszám: 10 fő,
Egy csapathoz legfeljebb 2 fő kísérő és 1 sofőr
csatlakozhat.

A lebonyolítás rendje:





Versenyszámok: a megyei verseny feladatai: 1. Add
tovább és fuss!, 3.Akadálypálya., 5. Labdahordás; 7.
Futás váltóbottal, 11. Labdakirakó.
Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 mp, 3 mp, 5
mp.) figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet.
1-1 feladatot 8 fő (közte minimum 2 lány) hajt végre.
A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.
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Díjazás:



Nevezési határidő:
Nevezés:

I-III. Helyezett csapatok, érem
résztvevő iskolák, oklevél díjazásban részesülnek.

2018.03.19. 23:00

A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
automatikusan történik a megyei verseny jegyzőkönyvében szereplő
eredmények alapján.
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Laoues Nóra megyei versenyigazgató
Tel: 06-30-210-2760
Email: nora.laoues@gmail.com

Költségek:




Megyei Döntő lebonyolításának költségeit, a FODISZ
támogatásából fedezi, a Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos
Sportolók Szövetsége.
A versenyt a Megyei Fogyatékosügyi sportreferens
közreműködésével rendezi meg.
A versenyzők és kísérők étkezését biztosítjuk.

Egyéb rendelkezések: A FODISZ Országos versenykiírásának megfelelően.

Nyíregyháza,2018.február. 26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége

