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Verseny rendezője  A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) megbízásából 

a Zala Megyei Speciális Sportszövetsége   

  

Szakmai megvalósító  
 

Zala Megyei Speciális Sportszövetség  
  

Helyszín, időpont  
 
Korosztály                         
  

Sportcentrum Zalaegerszeg Vágóhíd u.16. 2022.09.29. 9.00-13.00  
 
III. IV. V.VI. kcs.   
fiú, lány 

 
Kategóriák  
  
  

 
TANAK,  

Versenyszámok 
TANAK: 
  
  

III. kcs.  
100 m,300m,800m    
távolugrás (60 cm-es elugró sáv) magasugrás, kislabda hajítás ( plasto ball) 

                                    A III. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban, valamint a váltóban 

nevezhetnek. 

   

 IV. kcs.  

100 m,200m,400m,1500m 

magasugrás távolugrás   

Súlylökés (4 kg) súlylökés (3 kg) 

kislabda hajítás (plasto ball)  

 svéd váltó (100-200-300-400 m)  

  

 A IV. korcsoport versenyzői 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 sportolókból kell 

összeállítani! A váltóba a 100 m-s és a 300 m-es távon a III. korcsoportba tartozó, a 200 m-s 

és 400 m-s távon a IV. korcsoportba tartozó fiú és lány versenyzőket. 

 

 V.VI. kcs.  

100 m, 200m, 400m, 1500m    

Távolugrás   

Súlylökés (4 kg) súlylökés (3 kg) 

 svéd váltó (100-200-300-400 m)  

 

  

  

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

Díjazás  oklevél, érem 
Nevezési határidő,    

Nevezés  A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!  
2022.09.26.16.00 

Nevezéssel kapcsolatos tájékoztatás:  
Szíver Krisztinánál 30-3212620  

http://www.fodisz.hu/
http://www.fodisz.hu/


Információ  
Lebonyolítással kapcsolatos tájékoztatás Szíver Krisztina, Kámán Ferenc  
  

Költségek  
A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja. Az utazási 
költséget a tankerületek fizetik.   

  
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.  

• Általános versenyszabály Fodisz oldalon.  

• 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.  

  

  

  
A versenytervezett  
időbeosztása  
  
  
  
  

  
8.30- Érkezés, Bemelegítés  
9.00-Megnyitó  
9.10-13.00 Verseny  
13.00- Eredményhirdetés  
Hazautazás  
 
 

  

Díjátadó:                            Herold József Béke Ligeti EGYMI intézményvezető  

Kámán Ferenc Megyei Sportigazgató  

  

A verseny a MOB a KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul 

meg.   

  

Zalaegerszeg 2022.09.05.  

  

Vajtó Richárd                                            Sziver Krisztina   

FODISZ versenyigazgató                          Megyei Versenyigazgató   


