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Verseny 
rendezője és 
szakmai 
megvalósítója 

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 

közösen a Budapesti Atlétikai Szövetséggel 

Helyszín, 
időpont 

Ikarus BSE Sporttelep 
1165 Budapest, Bátonyi utca 1-33. 
2021. november 12. péntek, 09:30 

Korosztályok 
(Fiú – lány) 
 

III.   kcs         2008-2009-ban születettek 

IV.  kcs          2006-2007-ben születettek  
 

Kategória Tanulásban akadályozott diákok 

Versenyszámok 
 
 

III. korcsoport   
fiú:  100 m   leány:  100 m 

 300 m     300 m 
 800 m                 800 m 
 távolugrás (60 cm elugrósáv) távolugrás (60 cm) 
 magasugrás    magasugrás 
 kislabda hajítás (plasto ball) kislabda hajítás 

 
IV. korcsoport   
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 
 svéd váltó (100-200-300-400 m) svéd váltó 

 

Díjazás • 4-6 helyezett versenyző oklevél  
• 1-3 helyezett versenyző érem 

Megyei összesített I. helyezett:  
 I. kcs. fiú-leány  - serleg 
 II. kcs. fiú-leány - serleg 
A megyei összesített eredmény pontszámítása versenyszámonként I-VI. 
helyezések alapján történik. 

I. hely   7 pont 
II. hely  5 pont 
III. hely 4 pont 
IV. hely 3 pont 
V. hely  2 pont 
VI. hely 1 pont 

 



Nevezési 
határidő 
 
Nevezés 

2021. november 02.  24:00 
 
A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül a 
megyei versenyigazgató által történik a megyei verseny 
jegyzőkönyvében szereplő eredmények alapján. 
A regionális versenyek 1. helyezett fiú és lány versenyzői vehetnek 
részt versenyszámonkként. 
Nevezéssel kapcsolatos információ: 
Vajtó Richárd 
Tel: 70-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu 

Költségek A versennyel kapcsolatos szervezési, lebonyolítási költségeket a 
rendező biztosítja.  

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. Szöges cipő 
használata mind két korcsoportban engedélyezett. 

• Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) 
igazolással kell rendelkeznie. 

• A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot. 
• A versenyszámokra jelentkezés után felvezetéssel mennek a tanulók.  
• A versenypályán csak az adott versenyszámban versenyző tanuló 

tartózkodhat. Edző, kísérő nem mehet a pályára! 
• A III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi 

számban indulhatnak. 
• A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a 

svéd váltóban indulhatnak. Egy sportoló legfeljebb három egyéni 
versenyszámban és a váltóban indulhat. 

• A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett 
sportolóiból kell összeállítani!  

• A váltóba a 100 m-es és a 300 m-es távon a III. korcsoportba 
tartozó, a 200 m-es és 400 m-es távon a IV. korcsoportba tartozó fiú 
és leány versenyzőket lehet benevezni! 

• Óvni kizárólag a versenyelnöknél lehet. 
• Futószámoknál kizárást von maga után a második kiugrás.  
• A verseny ideje alatt történt rongálásokért, károkért a megyei 

szövetségek a felelősek. 
• A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a versenykiírásában, 

valamint a Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályzatában 
meghatározott általános szabályok az irányadóak. 

 
Eredményhirdetés: versenyszámok után folyamatosan. 
• Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget 

nem vállal. 

mailto:versenyigazgato@fodisz.hu


• A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi 
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az 
irányadóak. 

• A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk. 
 
 
 
Futószámok: 
• 100 m, 200 m, 300 m 400 m- kimért pályán 
• 800 m – első 100 m kimért pálya  
 
Technikai számok: 
• Ügyességi számokban 8-as döntőt rendezünk 
• Magasugrás: kezdő magasság a legrosszabb eredmény 70%-a 

nevezés alapján.  
 
 
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 
   
 

 
 

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetsége 

 
 


