SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2019-2020

BÁCS-KISKUN MEGYEI ATLÉTIKA BAJNOKSÁG

DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezői
A verseny célja

a FÉBSZ megbízásából a bajai Türr István DSE
Versenyalkalom biztosítása a megyében tanuló tanulásban akadályozott
diákok részére
A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében.

Helyszín, időpont

2019. 10.04. 9.30 – 14.00 óra között
Baja Petőfi Sziget

Résztvevők
Korosztályok
(Fiú – lány)

általános iskolák tanulói, akik a kiírt korcsoportba tartoznak
III. korcsoport 2006 -2007-ben születettek
IV. korcsoport 2004 - 2005-ban születettek

Kategóriák

Tanulásban akadályozott diákok

Versenyszámok

Igazolás, regisztráció
Díjazás
Nevezési határidő Nevezés

Költségek
Versenyzők ellátása
Egyéb

III. korcsoport
100 m
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es
elugrósáv)
kislabda dobás (plastoball)
Váltó összeállítása: 100 és 300
m távokat III. korcsoportos
diák, 200 és 400 m távokat IV.
korcsoportos tanulónak kell
teljesíteni

IV. korcsoport
100 m
200 m
400 m
1500 m
kislabda dobás (plasto ball)
távolugrás (60 cm-es elugró
sáv)
súlylökés (3 kg és 4 kg)
Svéd váltó: 100-200-300-400
méter

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a
www.fodisz.hu oldalon.
A versenyszámok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek
2019. 10. 03. 11 óra
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA
rendszerben kell!
Versenyrendezéssel kapcsolatos információ:
Kiss József testnevelő
6500 Baja, Barátság tér 18.
E-mail: kissjoci@freemail.hu
Tel: 70-333-6362
A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező
biztosítja. Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket
terhelik.
Hideg étel, ásványvíz.
Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
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 nem érintett kérdésekben a központi
versenykiírásában meghatározott általános szabályok, valamint a
Magyar Atlétikai Szövetség szabályai az irányadóak.
Szöges cipő használata megengedett mindkét korcsoportban.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.
2019. szeptember 16.
.
Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége

Velünk mozdulj Diáksport Egyesület

