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Kategória  
Tanulásban akadályozott diákok 

Versenyszámok 
 
 

 
3. korcsoport versenyszámai 
  
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 
 

4. korcsoport versenyszámai 
 
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 1-3. helyezett versenyző egyéni érem 
 

 



Résztvevők 
 
 
Nevezés 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó 
köznevelési intézmények azon tanulói, akik 2021/2022 
diákolimpiai versenyére lettek nevezve. A versenyre a szervező 
által meghatározott régióhoz tartozó megyénkként, 
korcsoportonként és nemekként, versenyszámonkként egy-egy fő 
tanuló nevezhető.  
 
A versenyre való nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül a megyei 
versenyigazgató által történik. 
 

Költségek A versennyel kapcsolatos sportszervezési, költségeket a rendező-
szakmai megvalósító 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 versenypályán csak az adott versenyszámban versenyző tanuló 

tartózkodhat. Edző, kísérő nem mehet a pályára! 
• A versenyzők két ügyességi, egy futószámban és a svéd váltóban, 

illetve két futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a 
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! 

• Óvást benyújtani kizárólag a megyei versenyigazgatónál lehet, 10.000,-
Ft óvási díj megfizetése mellett 

• Futószámoknál kizárást von maga után a második kiugrás 
• A verseny ideje alatt történt rongálásokért, károkért a megyei 

szövetségek a felelősek 
• Eredményhirdetés: verseny után. 
• Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget 

nem vállal 
• A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a versenykiírásában, 

valamint a Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályzatában 
meghatározott általános szabályok az irányadóak 

• A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk 
• Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk 
• Egyéb információval kapcsolatban keressék a rendező szervezet 

megyei versenyigazgatóját- Sziver Krisztina 30-3212620 
 
A regionális versenyen a legjobb fiú és lányversenyző jut 
korcsoportonként, versenyszámonként tovább az országos versenyre. 

Továbbjutás 



 
 
 
Futószámok: 
• 100 m, 200 m, 400 m- kimért pályán 
• 300m, 800m,1500 m  
Technikai számok: 
•  
• Magasugrás: kezdő magasság lányok 100 cm, fiúk 110 cm 
 

 
A versenynap tervezett időbeosztása 

 
 

                    10.30.                     Csapatok beérkezése, bemelegítés 
                                                  10:45    Megnyitó, technikai értekezlet 
                                                  11:00- 13:15        Versenyprogram 

                                     13:25-                    Eredményhirdetés, hazautazás 
 
 

 
Zalaegerszeg,2021.10.05.                                    Zala Megyei Speciális Sportszövetség 

 
 
 
 

 

  

 


