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Verseny 
rendezője 

A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei 
Sportszövetsége 

Szakmai  
megvalósító 

   Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége 

Helyszín, időpont 
 

Pécs, Várkői pálya 
2020. szeptember 15. (kedd)  9,00 óra   

Korosztályok 
(Fiú – lány) 
 
 

III. kcs.  2007-2008-ban születettek     

felversenyezhetnek a I- II.kcs. 2009-2013- ban 

születtek  

IV. kcs.  2005-2006-ben születettek     

 

 

Kategóriák 
 
 

11. Tanulásban akadályozottak 

Versenyek:                        
 
 

TANAK    III. kcs. 
                 IV. kcs. 

Igazolás, 
regisztráció 

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu 
oldalon. 

Díjazás Az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

Nevezési határidő  
 
Nevezés 

2020. október 14. (hétfő)    16,00 óráig. 
 

A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!  

Információ Lebonyolítással kapcsolatos információ: 
  Faludi László   20/536-1568 
  E-mail: faludi.laszlo.tie@gmail.com 

Költségek A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező 
biztosítja. Az utazási és egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

 
 

 

http://www.fodisz.hu/


Egyéb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 a változtatás jogát fenntartjuk. 

 Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk. 
 

 

Versenyszámok:      
 

TANAK: I-III. kcs. 
 
Versenyszámok:        
 fiú:         100 m                                           leány:      100 m   
                300 m                                                            300 m   
                800 m                                                             800 m    
  távolugrás (60 cm-es elugrósáv)                  távolugrás (60 cm)                      
  magasugrás                                                     magasugrás                                  
  kislabda hajítás (plasto ball)                         kislabda hajítás  
 
Megjegyzés:   
1. A III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban 
indulhatnak.  
 
 
 
TANAK: IV. kcs. 
 
Versenyszámok:          
 fiú:     100 m                                                     leány:      100 m   
            200 m                                                                      200 m   
            400 m                                                                      400 m        
          1500 m                                                                    1500 m   
 magasugrás                                                      magasugrás   
 távolugrás                                                         távolugrás  
 súlylökés (4 kg)                                                súlylökés (3 kg)   
 kislabda hajítás (plasto ball)                          kislabda hajítás(plasto ball)  
 
Megjegyzés:   
1. Egy sportoló legfeljebb három versenyszámban indulhat.   
 



A  verseny győztesei nyernek jogot az országos döntőn 
való indulásra.  
Helye: Budapest, Ikarus BSE Sporttelep 
Ideje: 2020. október 07. ÉRTAK és TANAK III. kcs. 
           2020. október 09. TANAK IV. kcs. 
    
 

2020. szeptember 08. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Faludi László 
megyei versenyigazgató 

                                                                                                                                 
 
 

 


