SPORT TEHETSÉGPROGRAM
2022
ZSINÓRLABDA
ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

VERSENYKIÍRÁS

Verseny
rendezője

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége

Helyszín,
időpont

Érkezés és eredményhirdetés a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2.
ÉRTAK verseny lebonyolítása a Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét, Nyíri út 11.-ben
2022. május 6.
09:30-14:30

Korosztályok

III-VI. korcsoport (összevont)

2002-2009-ben születettek

A verseny
résztvevői

Azon értelmileg akadályozott tanulók, akik egy magyar köznevelési
intézménybe a 2021/2022. tanévben beiratkoztak, a verseny
időpontjában az iskola tanulói. Lehetőség van arra, amely megyében nem
rendeztek megyei selejtezőt, ott a megye válogatottja szerepeljen az
országos döntőn.
Az országos döntő résztvevői:
•
•
•
•
•

Nevezési
határidő
Nevezéssel és
lebonyolítással
kapcsolatos
információ

A megyei selejtezők 1. helyezettjei, amennyiben nem tudnak
kiállni, helyüket a második helyezett veszi át
Egy csapatban az adott korcsoportba tartozó, egyazon
intézmény fiú és lány tanulói szerepelhetnek
Felversenyzés lehetséges (fiatalabb 1-2. korcsoportos
diákok játszhatnak), egyszerre a pályán maximum 3 fő
Egy csapatba legfeljebb 10 fő nevezhető
A játékban levő 6 versenyző közül kettőnek lány
diáksportolónak kell lennie

2022. május 01. 24:00

Nevezés a FODISZ VESPA rendszerben kell!
VESPA nevezéssel kapcsolatos információ:
Vajtó Richárd, Email: versenyigazgato@fodisz.hu

Lebonyolítás

Csoportmérkőzések, helyosztók

Díjazás

I-III. helyezettek egyéni érem, legjobb csapat serleg

Költségek

Egyéb

A versennyel kapcsolatos rendezési, díjazási és a csapatok étkeztetési
költségeit a rendező biztosítja. Az esetleges szállásköltségek a
résztvevőket terhelik.
•
•
•
•
•
•
•

A verseny
tervezett
időbeosztása

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 az irányadóak
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk

09:30

Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a
versenyirodán
09:40
Technikai értekezlet
09.45-tól Bemelegítés
09:55
Megnyitó- zenés bemutató, átutazás az ÉRTAK verseny
helyszínre (Bányai Júlia Gimnázium)
10:00
Versenykezdet
14:00
Visszautazás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába ahol
közösen a TANAK csapattal kerül megrendezésre az esemény
eredményhirdetése

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk!

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége

