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ÁLTALÁNOS TUDNIVALOK
1.

A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére megrendezendő Diákolimpiát a
Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége hirdeti meg, melynek célja és feladata:
 A versenykiírásban szereplő sportágakban fogyatékossági specifikum, korcsoport és nemenként a megyékBudapest legeredményesebb versenyzőinek részvételével a tanév "Diákolimpia bajnoka" címeinek, és a
további helyezések eldöntése.
 Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a fogyatékos személyek országos
sportszövetségeinek utánpótlás nevelési rendszerét.
 A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.

2.

A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére megrendezendő Diákolimpia rendezői:
 A Diákolimpia megyei versenyeit a fogyatékos tanulók sportját koordináló megyei-budapesti szövetségek
szervezik, a megyei-budapesti diáksport szervezet, illetve a megyei, budapesti és országos sportági
szakszövetségek segítségével, közreműködésével.

3.

A versenyek helye és ideje:
A megyei versenyek idejét és helyét a megyei/budapesti versenynaptárak, míg az országos és regionális
rendezvények helyszíneit és időpontjait a FODISZ versenynaptára tartalmazza.

4.

Résztvevők:


A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák, általános iskolai tagozatok,
az előkészítő szakiskolák és speciális szakiskolák 9-12. évfolyamának azon tanulásban és értelmileg
akadályozott tanulói - BNO F 70-71, akik egy magyar oktatási intézménybe a 2013/2014. tanév kezdetéig
beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.
 A FODISZ sportáganként és korcsoportonként külön hirdeti meg a fiú és leány versenyeket, bajnokságokat,
kivéve a „Kapkodd a Lábad” sor- és váltóversenyt, I.-IV. korcsoport zsinórlabda, ahol fiú és
leányversenyzők együtt is szerepelhetnek. Az egyes fogyatékosság specifikus diáksport versenykiírások
ettől eltérhetnek.
 Kapkodd a lábad! sorverseny sportágakban lehetőség van megyei válogatott csapatok nevezésére is.
 Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben más oktatási intézménybe átiratkozik - különböző
indokok alapján -, ugyanazon sportágakban, amelyekben előző iskolájában indult a diákolimpia tanévi
versenyein (megyei, területi, országos) az új iskolájában az adott tanévben nem versenyezhet.
Versenyeztetése más sportágakban lehetséges.
 Amennyiben versenyen nem vett részt, úgy a 2013. december 31-ig átiratkozott tanulók új iskolájuk
képviseletében részt vehetnek a diákolimpiai versenyeken.
 Az a tanuló, aki más oktatási intézménybe tanév közben iratkozott át, volt iskolájába nem versenyezhet
vissza.

5.

6.

Korcsoportok a 2013/2014. tanévben:
I. kcs.
II. kcs.
III. kcs.
IV. kcs.
V. kcs.
VI. korcsoport

2004-ban vagy később születettek
2002-2003-ben születettek
2000-2001-ben születettek
1998-1999-ben születettek
1994- 1997-ban születettek
1992-1993-ban születettek

Igazolás:
 Egységes igazolás: a csapatversenynél összesítő nevezési lap, egyéni versenynél egyéni nevezési lap,
melyet az iskola igazgatója olvashatóan aláírt és lepecsételt. Orvosi igazolás kötelező Az iskola nevének
változása esetén a csapatvezető a versenyen a település jegyzője által hitelesített dokumentumot mutasson
be, mellyel bizonyítja az intézmény nevében történt változásokat.
 Szükséges a fogyatékosság igazolása, melyet a nevezési lapon az iskola igazgatója igazol. Csapatverseny
esetén az összesítő névsorról a csapatok versenyenként maguk gondoskodnak!

 Bármely feltétel hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén (pl. orvosi igazolás)!
 Az országos döntőkön a csapatok tanárral, felnőtt kísérővel, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni,
aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban
megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent vezetőt
/edzőt/kísérőt nem tekinti hivatalos személynek.
A tanárok, felnőtt kísérők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) a
versenybizottság feladata és kötelessége.
 Igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni.
 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak
másolatát.
 A versenyeken való indulási jogot minden sportágban fokozottan ellenörzi a FODISZ versenybizottsága.
Szabálytalanság esetén azonnali kizárással büntetik a vétkes csapatot és az köteles visszatéríteni a
részvételi költségeket a rendezőnek.
7.

Díjazás:
 I-III. helyezett csapatok, illetve egyéni versenyzők érem, kupa
 I-VIII. helyezett csapatok, illetve az
 I-VI. helyezett egyéni versenyzők oklevél díjazásban részesülnek.

8.

Költségek:
Az országos diákolimpiai versenyek, a megyei fordulók, országos döntők rendezési költségeit a FODISZ
költségvetése határozza meg.

9.

Nevezés:
a/ Minden sportágban, az országos versenyekre a megyénkénti nevezést a területi versenyeken a kijelölt
megyei szövetség által, a kijelölt rendező szerv részére kell eredeti példányban megküldeni az érvényes
orvosi igazolással együtt a megjelölt határidőig.
A nevezési lapokat a FODISZ Irodába postai úton is meg kell küldeni.
b/ Ugyanazon oktatási intézmény a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken korosztályonként csak egy
csapatot nevezhet az országos selejtezőre, döntőre. Ez nem zárja ki, hogy az alapfokú versenyeken
(megyei-budapesti szintig) egy iskola több csapattal is induljon.
c/ Az országos döntőkön helyszíni nevezés nincs.
d/ Azon iskolák, megyei csapatok, akik versenyzőiket, csapataikat a diákolimpia országos versenyeire
benevezik, és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt és írásban a rendezők felé nem jelzik a
rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, a felmerült költségeket köteles megtéríteni
és automatikusan kizárják magukat a 2014/2015. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban.
e/ A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, ha a megadott
határidőn túl mondja le a részvételt, kötelezettséget vállal az igazolt költségek megtérítésére a rendező
szerv felé!

11. Egyéb rendelkezések:
a/ Versenybírók, játékvezetők küldése: az országos döntőkre a rendezők, a területi versenyekre a
megyei/budapesti szövetségek biztosítják a játékvezetőket és a versenybizottságot.
b/ Versenykiírások: az országos döntők versenykiírásait a Diáksport Bizottság készíti el. Valamennyi
versenykiírás megtekinthető és letölthető a FODISZ ( www.fodisz.hu) honlapjáról is.
c/ Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt - indokolt esetben, melyet jelölni kell - az érintett csapat
vagy egyéni versenyző bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos
jogkövetkezmény nélkül. Helyére a kiíró meghívhat csapatot, vagy egyéni versenyzőt.
d/ A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. A válogatott sportöltözék viselése nem
engedélyezett!
A Diáksport Bizottság országos sporteseményeket két héttel megelőzően versenybizottságot állít fel.
e/ Óvni a verseny (mérkőzés) megkezdését megelőző ésbefejezését követő egy órán belül lehet írásban a
helyszínen az óvási díj egyidejű befizetésével lehet. Az óvási díjat a versenybizottságnak kell a helyszínen
befizetni.

A megyei/budapesti versenyeken, bajnokságokon esetlegesen beérkező óvások elbírálását
megyei/budapesti szinten kell lefolytatni.
A befizetésről a versenybizottság köteles elismervényt adni.
Az óvási díj 10.000,- Ft. Amennyiben az óvásnak helyt adnak, a befizetett összeget az illetékes
versenybizottság visszafizeti, ellenkező esetben az összeget a FODISZ-hez kell eljuttatni a befizetési
jogcím feltüntetésével. Óvási ügyekben az országos selejtezőkön, az országos döntőkön a Versenybizottság
dönt.
A Versenybizottság döntése ellen 48 órán belül – feladási postabélyegző, fax dátum, iratátvétel a mérvadó
– fellebbezni lehet a FODISZ Elnökségéhez, mely 15 napon belül másodfokon dönt és azt követően írásban
értesíti a feleket. A fellebbezőre kedvező döntés esetén az eredetileg befizetett óvási díj a fellebbviteli
eljárás díja.
f/ Minden olyan kérdésben, amelyről a fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére
megrendezendő Diákolimpia versenykiírás és játékszabályok külön nem rendelkeznek, az illetékes sportági
szakszövetség érvényben lévő "Verseny- és játékszabályai" szerint kell eljárni.
g/ Minden határidővel kapcsolatos kérdésben (nevezés, eredményjelentés, stb.) a postára adás ideje a
mérvadó.
h/ Az „Általános szabályok”-ban nem szabályozott esetekre a sportági kiírásokban megfogalmazottak az
irányadók.
i/ Az országos döntőkön a csapatvezetők ill. a felnőtt- tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között a
csapataik szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni!
Az országos döntőkön fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a
játékvezetők döntéseitől függetlenül a VB elnök köteles az elnöki jelentésben jelezni a verseny kiírója felé.
A verseny kiírója a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek következménye lehet a nevezett(ek)
következő tanévi országos versenyről való kizárása is.
A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni botrányokozása esetén a jelenlévő
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a versenybizottság és a játékvezetők segítségére lenni a rend és a
sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes VB elnök köteles az
elnöki jelentésben ezt jelezni a verseny kiírója felé.
j/ Az egyéni sportágakban a megyei/budapesti versenyek jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell a tanuló neve
mellett a születési dátumot, az iskola nevét és a helyezés megjelölését is.
k/ Csapatvezetők, kísérők száma: Atlétikában és asztaliteniszben annyi kísérő vehet részt ahány iskolából
tevődik össze a megyei indulók köre. Csapatsportágakban a kísérők száma 2 fő.
Indokolt esetben a megyei/budapesti szövetségek kérése esetén ettől a Rendező eltérhet. Csak a fentiekben
meghatározottak költségei fedezhetők!
l/ Ha a diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) a saját versenyén kívül olyan
esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása,
rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot, stb.) a
versenybizottság a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t
kizárni, s arról a verseny kiíróját, továbbá az illetékes megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni.
m/ A versenyhelyszínen árusítani (pl. sportszerek, büfé, stb.) csak a versenyt rendező szerv engedélyével lehet.
A versenyek helyszínén szeszes italt árusítani ill. fogyasztani tilos!

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága
III. korcsoport
A verseny célja:
 Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók részére.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
 Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehetséges diáksportolók kiválasztása, utánpótlás
nevelése
Az országos döntő rendezője a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
A versenyek időpontjai:
Megyei/budapesti döntők:
 A megyei versenyek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést
küldenek.
Országos döntő:
 2014. május 30. 9 óra. Zánka
Versenyszámok:
fiú:

100 m
leány:
300 m
800 m
távolugrás (60 cm-es elugrósáv)
magasugrás
kislabda hajítás (plasto ball)

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

Megjegyzés: A I. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban indulhatnak.
Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Megyei/budapesti döntők:
 A nevezési határidőt a rendező sport szövetségek határozzák meg.
 Országos döntő:
 Az országos versenyre való nevezésnek tartalmaznia kell:
- a megye összesített nevezését,
- a megyei/fővárosi verseny jegyzőkönyvét, mely a tanuló neve mellett az elért eredményét és az
iskola nevét is feltünteti,
- az országos versenyre nevezett tanulók egyéni nevezési lapját (mellyel az iskola nevezte a tanulót a
megyei versenyre).
 A nevezési határidő 2014. május 20.-ig.
Költségek: Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint
Igazolás: Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint
Díjazás: Lásd az „Általános szabályok” 7. pontja szerint

IV. korcsoport
A verseny célja:
 Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók részére.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása. Az atlétika sportág megszerettetése a
gyerekek körében, tehetséges diáksportolók kiválasztása, utánpótlás nevelése
Az országos döntő rendezője a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
A versenyek időpontjai:
Megyei/budapesti döntők:
 A megyei versenyek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést
küldenek.
Országos döntő:
 2014. május 30 14 óra.. Zánka
Versenyszámok:
fiú:

100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés (4 kg)
kislabda hajítás (plasto ball)
svéd váltó (100-200-300-400 m)

leány:

100 m
200 m
400 m
1500 m
magasugrás
távolugrás
súlylökés (3 kg)
kislabda hajítás(plasto ball)
svéd váltó (100-200-300-400 m)

Megjegyzés:
1.

2.

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 lehet benevezni!
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.

Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Megyei/budapesti döntők:
A nevezési határidőt a rendező sport szövetségek határozzák meg.
 Országos döntő:
Az országos versenyre való nevezésnek tartalmaznia kell:

a megye összesített nevezését,

a megyei/fővárosi verseny jegyzőkönyvét, mely a tanuló neve mellett az elért eredményét és az iskola
nevét is feltünteti,

az országos versenyre nevezett tanulók egyéni nevezési lapját (mellyel az iskola nevezte a tanulót a
megyei versenyre).
 A nevezési határidő 2014. május 20-ig.
Költségek: Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint
Igazolás: Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint
Díjazás: Lásd az „Általános szabályok” 7. pontja szerint

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnoksága
III. – IV. korcsoport

A verseny célja:
 Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók részére.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
 Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehetséges diáksportolók kiválasztása, utánpótlás
nevelése
Az országos döntő rendezője a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
A versenyek időpontjai:
Megyei/budapesti döntők:
 A megyei versenyek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést
küldenek. A megyei versenyek I. és II. helyezettjei vesznek részt a regionális elődöntőkön.
Regionális elődöntők: 2014. április 10 és május 10. között.
A regionális elődöntők megrendezésével megbízott megyei szövetségek:
1. Heves
2. Szabolcs
3. Csongrád
4. Budapest
5. Veszprém
6. Győr-Moson-Sopron
7. Baranya
Országos döntő:
 2014. május 31. Zánka
A verseny résztvevői:
 A regionális elődöntők győztes csapatai figyelemmel az „Általános szabályok” 4-5-6. pontjára..
 Az országos bajnokság döntőjébe 8 csapat kerülhet az alábbiak szerint:
 a döntő résztvevői a regionális döntők I. helyezett csapatai, a Közép-Magyarországi régióból az I. és II.
helyezett csapat.
 Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő.
Nevezés:
 „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Nevezési határidő: 2014. május 20.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Asztalitenisz Diákolimpiai Bajnoksága
III. – IV. és V. korcsoport
A verseny célja:
 Versenyalkalom biztosítása az adott korcsoportba tartozó iskolai tanulók részére.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása.
 Az atlétika sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehetséges diáksportolók kiválasztása, utánpótlás
nevelése
Az országos döntő rendezője a Fogyatékkal Élők Pest megyei Sportszövetsége
Az országos döntő időpontja és helyszíne:
Gödöllő
 III.-IV. (összevont) korcsoport 2014. március 29.
 V. korcsoport 2014. március 30.
Regionális elődöntők: 2014. március 1 – 21.
A regionális elődöntők megrendezésével megbízott megyei szövetségek:
 Borsod
 Hajdú-Bihar
 Békés
 Pest
 Komárom-Esztergom
 Vas
 Baranya
Megyei/budapesti döntők:
 2013/2014 tanév megyei diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti
sportszervezetek értesítést küldenek.
Versenyszámok: Fiú és leány egyes versenyszámok.
Az országos döntő résztvevői
 Az országos döntő résztvevői a regionális elődöntők jegyzőkönyvében szereplő első és második helyezett
diáksportolók, illetve távollétükben a rangsorban következő versenyző indítható.
 Az országos döntőkben egy régiót korcsoportonként 4-4 versenyző - 2-2 fő fiú és 2-2 fő leány - versenyző
képviselhet!
A verseny lebonyolítása
 Selejtezők 2 X 7 fős csoportokban, ahonnan az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben
lebonyolításra kerülő főtáblára.
Nevezés
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Nevezési határidő: 2014. március 22.
Díjazás: Lásd az „Általános szabályok” 7. pontja szerint
Igazolás:Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint.
Költségek: Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja.
Egyéb rendelkezések
 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi versenykiírásában meghatározott általános
szabályok, valamint a Magyar Asztalitenisz Szövetség szabályai az irányadóak.
 A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, követelmény a sportágnak megfelelő
sportruházat, fehér mez, illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos „Kapkodd a lábad!” sor- és váltóversenye
I.– II. korcsoport
A versenyek célja:
 A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tantervi anyagra
(az alternatívákra is!) épülő játékos sor- és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőség biztosítása.
Az országos döntő rendezője a Fogyatékosok Zala Megyei Sportegyesülete
Az országos döntő időpontja és helyszíne:
 2014. április 11-12. Zalaegerszeg
Megyei/budapesti döntők:
 2013/2014 tanév megyei diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti
sportszervezetek értesítést küldenek.
Résztvevők:
 Lásd az „Általános szabályok” 4-5-6. pontjánál.
 Az országos bajnokság döntőjébe 20, a megyei/budapesti bajnokság I. helyezett csapatai kerülnek.
Lehetőség van megyei válogatott csapatok nevezésére is.
 Csapatlétszám: 10 fő ,
 1 – 1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre,
 kísérők száma 2 fő.
Nevezés:
 „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Nevezési határidő: 2014. április 4.
Igazolás:
 Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint.
A lebonyolítás rendje
 A megyei, budapesti versenyek 10 feladatát a rendező szervek szabadon választják meg.
 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a 2012-ben kiadott játékgyűjteményből kerül
kiválasztásra. A játékgyűjtemény 15 feladatot tartalmaz, melyekből kerül kisorsolásra a 10+1 játék.
 A feladatokat a rendezők a versenyek forgatókönyvében ismertetik, és azt elküldik a résztvevő csapatoknak
és a versenybíróság elnökének.
 Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz
játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
 A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni.
 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet.
Díjazás:
 Lásd az „Általános szabályok” 7. pontja szerint.
Költségek:
 Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.
Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
Egyéb rendelkezések:
 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Terematlétika Diákolimpiai Bajnoksága
I. - II. korcsoport
A verseny célja:
 Lehetőséget biztosítani az intézmények alsó tagozatos tanulói számára, hogy az atlétika játékos formában
történő gyakorlásával versenyeken is bebizonyíthassák felkészültségüket.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása. Az atlétika sportág megszerettetése a
gyerekek körében, tehetségkutatás.
Az országos döntő rendezője a Fogyatékkal Élők Bács-Kiskun Megyei Sportszervezeteinek Szövetsége
Az országos döntő időpontja és helyszíne:
 2014. április 24. Kecskemét
Megyei/budapesti döntők:
 2013/2014 tanév megyei diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti
sportszervezetek értesítést küldenek.
Versenyszámok:
30 m futás

Helyből távolugrás

Stuklabda dobása helyből

4x 200 m váltófutás

1 kg-os medicinlabda dobása előre

Résztvevők:
 Az országos döntőn a megyei/fővárosi versenyek jegyzőkönyvében szereplő összetett versenyben I.-II.
helyezett diákversenyzők indulhatnak. Az összetett verseny végső sorrendjét a négy egyéni versenyszám
eredményei alapján kell megállapítani.
 A megyei csapatváltóban a korcsoportonként nevezett fiú és lány sportolók indulhatnak. A váltó eredménye
csak az összetett csapatverseny sorrendjének megállapításánál kell figyelembe venni.
 Az országos döntőben korcsoportonként, nemenként egy megyét 2-2 fő diákversenyző képviselhet,
összesen max. 8 fő!
Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Az országos versenyre való nevezésnek tartalmaznia kell:
 a megye összesített nevezését,
 a megyei/fővárosi verseny jegyzőkönyvét, mely a tanuló neve mellett az elért eredményét és az iskola
nevét is feltünteti,
 A nevezési határidő 2014. április 15-ig.
Költségek:
 Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint
Igazolás:
 Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint.
Díjazás:
 Versenyszámok egyéni I.- III. helyezettjei érem;
 Összetett egyéni I.-III. helyezettek érem, I.-III.. helyezett trófea;
 Összesített csapatverseny I.-III. helyezettek trófea. Az összesítés az iskolák/megyei csapatok által
megszerzett egyéni I. – VI. helyezéseknek és a csapat váltóban elért eredménye alapján egy megfelelő
ponttáblázat alapján történik. (I.-7; II.-5; III.-4; IV.-3; V.-2; VI-1 pont)
Egyéb:
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai érvényesek.
 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, amelyet a rendező szervek
juttatnak el a megyei/budapesti szervezetekhez, mely letölthető a www.fodisz.hu honlapjáról is.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Strandröplabda Bajnoksága
V.-VI. korcsoport
A verseny célja:
 Lehetőséget biztosítani az oktatási intézmények SNI tanulói számára, hogy játékos formában versenyeken
is bebizonyíthassák felkészültségüket, tehetséggondozás.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása, az utánpótlás nevelés és kiválasztás
lehetőségeinek bővítése.
 A röplabda sportág megszerettetése a gyerekek körében.
Az országos döntő rendezője a Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetség
Az országos döntő időpontja és helyszíne:
 2014. május 24. Tata
• Lány és fiú csapatok részére 4 – 4 –es felállásban - FODISZ Kupa
• Fiú csapatok részére 2 – 2 felállásban – Tata kupa
A verseny résztvevői, csapatok összetétele:
 tanulásban akadályozott, az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói
 a játékban levő 6 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie.
 4 fős fiú – lány csapatok / csapatlétszám 5 fő /
 2 fős fiú csapatok / csapatlétszám 2 fő /

Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 A nevezési határidő 2014. május 10-ig.
Költségek:
 Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint
Igazolás:
 Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint.
Díjazás:
 Országos döntő I.- III. helyezettjei egyéni érem, csapat trófea
 Országos döntő IV. – VIII. helyezettjei oklevél
Egyéb:
• A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a melléklet versenyszabályai érvényesek.
• Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
• Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, amelyet a rendező szervek
juttatnak el a megyei/budapesti szervezetekhez, mely letölthető a www.fodisz.hu honlapjáról is.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Zsinórlabda Diákolimpiai Bajnoksága
III. - IV. korcsoport
A verseny célja:
 Lehetőséget biztosítani az oktatási intézmények SNI tanulói számára, hogy játékos formában versenyeken
is bebizonyíthassák felkészültségüket, tehetséggondozás.
 A legjobbak számára országos bajnokságon való részvétel biztosítása, az utánpótlás nevelés és kiválasztás
lehetőségeinek bővítése.
 A zsinórlabda játékon keresztűl a röplabda sportág megszerettetése a gyerekek körében.
Az országos döntő rendezője a Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetség
Az regionális döntők időpontja és helyszíne:
 2014. március 13. Tata
 2014. március 13. Debrecen
Megyei/budapesti döntők:
2013/2014 tanév megyei diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti
sportszervezetek értesítést küldenek.
A verseny résztvevői, csapatok összetétele:
 tanulásban akadályozott, az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói
 nevezési létszám 10 fő
 a játékban levő 6 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie.
Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint.
 Az országos versenyre való nevezésnek tartalmaznia kell:
 a megyei/fővárosi győztes csapat nevezését,
 a megyei/fővárosi verseny jegyzőkönyvét,
 A nevezési határidő 2014. február 28-ig.
Költségek:
Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint
Igazolás:
Lásd az „Általános szabályok” 4.-5.-6. pontja szerint.
Díjazás:
 Országos döntő I.- III. helyezettjei egyéni érem, csapat trófea
 Országos döntő IV. – VIII. helyezettjei oklevél
Egyéb:
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a melléklet versenyszabályai érvényesek.
 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, amelyet a rendező szervek
juttatnak el a megyei/budapesti szervezetekhez, mely letölthető a www.fodisz.hu honlapjáról is.

Egyéb rendelkezések, szabályok és szabályzatok
Atlétika














A megyei Szövetségek neveznek olvashatóan, nyomtatott betűkkel a megyei versenyek eredményei
alapján. A megyei I. helyezett versenyzőket lehet nevezni, nagyon indokolt esetben a II. helyezett
versenyző nevezhető az I. helyezett helyett, indokolni szükséges hivatalos aláírással. A nevezési lapon a
végleges megyei lista szerepeljen, helyszíni változtatásra nincs lehetőség.
Megyei Szövetségek, Referensek felelősek a nevezés hitelességéért, a nevezési határidő pontos betartásáért.
Nevezést kizárólag postai úton fogadunk el /a faxok minősége olyan, hogy nem lehet hibátlanul elolvasni,
így az eredmények, nevek tévedésre adnak lehetőséget.
Helyszíni nevezést nem fogadunk el!
Nevezésnél figyelembe kell venni a kiadott időrendet / nevezési számtól függően változhat az időpont, a
sorrend nem/!
A verseny ideje alatt történt rongálásokért, károkért a megyei szövetségek a felelősek.
Óvni kizárólag a versenyigazgatónál lehet.
A versenypályán csak az adott versenyszámban versenyző tanuló tartózkodhat. Edző, kísérő nem mehet a
pályára!
Lejelentkezés a verseny helyszínén a futófolyosóban a versenyszámok kezdete előtt 1,5 órával. Itt kell
bemutatni a diákigazolványt és az egyéni nevezési lapot.
A versenyszámokra jelentkezés után felvezetéssel mennek a tanulók. /jelentkező hely nincs a kiírásban, de
működni fog/.
- Jelentkezés futószámokra:
15 perccel a versenyszám előtt
- Jelentkezés technikai számokra:
20 perccel a versenyszám előtt
- Technikai értekezleten minden megyét maximum 3 fő képviselheti.
Versenyszabályok értelmezése:
 Futószámok:
o 100 m, 200 m, 300 m, 400 m - kimért pályán
o 800 m – első 100 m kimért pálya majd zászlónál bevághat
o 1500 m - indulás körívről
o Futószámoknál a futamok beosztása a nevezési idők alapján történnek.
o Szöges cipő használata mind két korcsoportban engedélyezett.
o Futószámoknál kizárást von maga után a második kiugrás.
o Futószámoknál a leversenyzett versenyzőt a felvezetők lekísérik.


Technikai számok:
o Kislabdahajítás: selejtező 3 dobás, a legjobb 8 versenyző jut a döntőbe
o Magasugrás: kezdő magasság a legrosszabb eredmény 70 %-a nevezés alapján.
o Súlylökés: selejtező 3 dobás, a legjobb 8 versenyző jut a döntőbe.
o Távolugrás: selejtező 3 ugrás, a legjobb 8 versenyző jut a döntőbe.
 II. – III. korcsoport: 60 cm elugró sáv
 IV. korcsoport: deszka

Labdarúgás





A 2013/2014-as tanévben egy őszi és egy tavaszi forduló előzi meg a regionális elődöntőket. Az őszi és a
tavaszi fordulókat a fogyatékosok sportja területén megyei szinten működő sportszövetség, sportszervezet
rendezésében, a megyei/fővárosi fogyatékosügyi sportreferens közreműködésével kell lebonyolítani. A
megyei/fővárosi fordulók I és II. helyezettei kerülnek a regionális elődöntőkbe. Ennek meghatározására
az őszi és a tavaszi fordulót kell alapul venni.
A megyei/fővárosi győztes és helyezett csapatok díjait, a gólkirály, a legjobb kapus, a legtechnikásabb
játékos és a legsportszerűbb csapatnak járó díjakat is a fordulók eredménye alapján kell odaítélni.
Az országos döntő lebonyolítási rendje, szabályai, helyezések eldöntése:
• Az országos döntőt 8 csapattal rendezzük, a lebonyolítást az országos forgatókönyv tartalmazza.
körmérkőzés formában döntik el a csoporthelyezéseket (sorsolás a technikai értekezleten).



Egyéb sportági rendelkezések:
• Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár.
• Azonos pontszerzés esetén az alábbi sorrend dönt:
gólkülönbség,
több rúgott gól,
egymás ellen játszott mérkőzés eredménye,
sorsolás.
• Egyenes kieséses mérkőzéseken döntetlen esetén a továbbjutást 3-3 büntetővel kell eldönteni. Büntetőt a
mérkőzésre benevezett játékosok mindegyike rúghat. Amennyiben az első körben nem dől el a
továbbjutás, a büntetőket az első hibáig kell folytatni. Ebben az esetben már bármelyik játékos rúghatja
a büntetőt úgy, hogy azonos csapatból ugyanaz a játékos egymás után nem végezhet el két büntetőt.
• A mérkőzések szabályos kézilabda pályán (20x40 m-es), kézilabda kapukkal (2x3 m-es) kerülnek
megrendezésre. A pálya talaja bármilyen lehet (füves, salakos, bitumenes, földes). A mérkőzések
játékideje 2x15 perc futóórával. A várakozási idő 5 perc. Játékos létszám 5+1 fő.
• A mérkőzéseket 5-ös méretű labdával kell lejátszani. Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő
használata egyaránt engedélyezett. A mérkőzés megkezdéséhez legalább 4 játékos jelenléte szükséges,
ebből 1 játékos a kapus.
• Játékost cserélni csak a saját térfélen lehet. Szabálytalan csere esetén sárga lap és közvetett szabadrúgás
következik. A játékos-cserét nem kell bejelenteni, kivéve a kapuscserét. „Repülő cserék” (amikor a
labda játékban van) korlátlan mennyiségben hajthatók végre. A cserejátékos csak akkor léphet pályára,
ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon kívül van. Szabálytalan csere esetén bírói figyelmeztetés és
közvetett szabadrúgás jár.
• Az oldalvonalon túlra jutott labda játékba hozása nemcsak kézzel, hanem lábbal is engedélyezett (a
vonalról vagy a vonalon kívülről). Bedobásból, berúgásból közvetlenül gólt nem lehet elérni. A
partdobást, partrúgást a védekező játékos nem zavarhatja.
• Becsúszni tilos!
• A büntetőrúgást 7 m-ről kell elvégezni.
• Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus kézzel hozza játékba. A labda akkor kerül játékba, ha a
büntetőterületet elhagyja. A kapusról ill. a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda
szögletrúgást eredményez. A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
• A játékvezetők sárga és piros lapot alkalmaznak. A kiállítás időtartama 2 perc vagy végleges. Végleges
kiállítást kell alkalmazni kirívóan súlyos sportszerűtlenség (pl. ellenfél megütése, leköpése, a
játékvezető súlyos megsértése stb.) esetén. Két perces kiállítás esetén a játékos visszajöhet, véglegesen
kiállított játékos helyett két perc elteltével másik játékos beállhat. Egy játékos egy mérkőzésen kétszer
kaphat 2 perces kiállítást, a második után végleg kiáll, majd a két perces büntetés letelte után másik
játékos állhat be helyette. A végleg kiállított játékos automatikusan kizáródik a következő mérkőzésből,
de a versenybizottság az eset súlyosságától függően hosszabb eltiltást is adhat.

Röplabda
Zsinórlabda
6m

3m

9m
Háló: 224 cm( női) magasságú
9m
Csapat: 6 fő van a pályán


5 

6


 1

2
3 

4

középvonal

támadási vonal

alapvonal (nyitózóna)

Pálya: 9x18 méter

Labda: röplabda

Csapatösszetétel: A játékban levő 6 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie.
Csere: játszmánként korlátlan cserére van lehetőség, de csak az edző előzetes jelzése alapján, a játék menetének
zavarása nélkül.
A játékosok állásrendje: nyitáskor a játékosoknak az ábrán látható alakzatot kell felvenniük, nyitás után azonban a
saját térfelükön tetszés szerint elmozdulhatnak.
Nyitáskor, illetve előtte a nyitó csapat tagjai az óramutató járásának irányába, egy forgást végeznek.
Játék időtartama: maximum 3 játszma 15 pont eléréséig (2:0; 2:1)
A játszmák közötti szünet ideje: 3 perc
A játékmező (térfél): a csapatkapitányok, sorshúzással döntik el a játékmező vagy a nyitás jogát. A csapatok
játszmák után térfelet cserélnek.
Hivatalos személyek: játékvezető (1 vagy 2); jegyzőkönyvvezető, vonalbíró
Öltözék: sportcipő, számozott mez
A pontozás: minden hiba, pontnak számit - ha a csapat hibázik nyitáskor, labdatovábbításkor illetve bármilyen
játékhibát követ el, a labdamenetet az ellenfél nyeri.
- Ha az ellenfél nyitott, pontot nyer és folytatja a nyitást;
- Ha a nyitást fogadó csapat nyeri a labdamenetet, elnyeri a nyitásjogot és pontot is kap. Forgás után
nyithat a soron következő játékos.
Tehát, pontot nem csak a nyitó csapat érhet el!
Az a csapat nyeri a játszmát, amely előbb ér el 15 pontot legalább 2 pont előnnyel.
Nyitás: a játékvezető sípjele után a labdát a jobb hátsó játékos (1-es számú helyen álló) hozza játékba (bárhogyan,
csak átmenjen) az alapvonal mögül / 9 m /. Nyitási kísérlet nincs, azaz egyből nyitni kell.
Nyitáshiba, ha nem a nyitásra jogosult nyit, ha a labda nem megy át a nyitó csapat térfelén, érinti a nyitó csapat
valamelyik játékosát, vagy az ellenfél térfelén a határokon kívül érinti a földet.
Ha a labda hálót ért a két antenna között és átment fölötte, akkor az nem hiba - a játék mehet folyamatosan tovább.
A nyitó csapat mindaddig folytatja a nyitást, ameddig csapata hibát nem követ el. Ekkor a nyitásjogot, a másik
csapat kapja meg, a nyitást, a nyitásra jogosult játékosnak kell végeznie.
A labda játékban: a nyitójátékos az „alapvonal” mögül hozza játékba a labdát – próbálja átdobni a háló felett az
ellentérfélre.
A továbbiakban a játékosoknak el kell kapniuk az átérkező labdát- ez lehet a vonalon és azon kívül is - (labdával a
kézben nem lehet futni!), majd max. két átadás után (minél rövidebb ideig tartsa egy játékos a labdát magánál)
juttassák át a háló felett, úgy hogy lehetőleg az ellenfél ne tudja azt megfogni és a labda a határvonalakon belül
érintse a talajt.
A labda továbbítása történhet kézzel, fejjel ill. lábbal is – mindegyik egy-egy érintésnek számít. De, egy ember
csak egyszer érintheti (kivéve sáncolásnál), utána másnak is hozzá kell érni, mielőtt újból hozzá kerül a labda, az
érvényes érintési számon belül.

A labda a játékos testének bármely részét érintheti!
A hálóhoz ért labdával is lehet folytatni a játékot, érvényes érintési számon belül! Sáncoláson kívül max.
háromszor érinthető a labda. Sáncolás után bárki beleérhet, akár másodszor is!
Labdával („leütés”; „átütés”; „ejtés”) és labda nélkül („sáncolás”) is fel lehet ugrani a hálónál, de csak az elsősor
köteles játékosok valamelyikének (2-es,3-as,4-es helyen állóknak).
A hálóhoz érni és átnyúlni felette, semmilyen körülmények között nem szabad,– hibának minősül!
Ha két ellenfél együtt követ el hibát = kettőshiba → újból kell játszani a labdamenetet
A háló alatt (a középvonalon) átlépni teljes talppal tilos, ellenben a vonalra lépni lehet.
A mérkőzést az a csapat nyeri, amely több játszmát nyert.

Strandröplabda 4 – 4 elleni játékszabályok
A pálya mérete: 8x16 m játéktér kifutóval, a háló magassága a lányoknál 224 cm, a fiúknál 243 cm.
Minden korosztályban 1 csapat max. 5 játékosból állhat. Négyen lehetnek egyszerre a pályán, a csere nem
kötelező.
Egy játszma 21 pontig, két pont különbségig tart, felső ponthatár nincs. A mérkőzés 2 nyert játszmáig tart. 1 – 1
játszma állás esetén döntő játszmára kerül sor, ami 15 pontig tart két pont különbségig tart, felső határ nincs
A csapatok 21 pontos játszmákban 7, a 15-ösben 5 pontonként térfelet cserélnek. A játszmák alatti térfélcserék
idején nincs szünet.
A mérkőzéseken játszmánként és csapatonként 2-2 pihenő idő kérhető. Pihenő idő alkalmanként 30 mp.
A játékosok meghatározott sorrendben nyitnak. A nyitást követően nincs meghatározott helyük a pályán, tehát
bárki sáncolhat, üthet.
Nyitásnál csak egyszer lehet feldobni a labdát, több kísérlet nincs. A három érintés nem kötelező, a nyitásfogadást
egyből is át lehet tenni.
A sánc önálló érintésnek számít, utána a csapatnak már csak 2 érintése van. Ha a háló fölött két játékos egyszerre ér
a labdához, annak a csapatnak, ahová a labda érkezik, még 3 érintésre van joga. Nem hiba, ha a háló felett az
ellenfelek egyidejű érintéséből ”tartott” labda lesz.
A pályán nincs támadóvonal /három méteres vonal/. A játékosok sajáttérfelükön bárhonnan mehetnek ütni vagy
sáncolni.
A pályán nincs középvonal. A játékosok átmehetnek az ellenfél területére, pályájára és annak szabad zónájába, de
csak abban az esetben, ha azzal az ellenfél játékát nem akadályozzák.
A labdát a test bármely részével lehet érinteni.

Strandröplabda 2 - 2 elleni játékszabályok
A pálya mérete: 8x16 m játéktér kifutóval, a háló magassága a lányoknál 224 cm, a fiúknál 243 cm.
Minden korosztályban egy csapat 2 játékosból áll. Nincs csere lehetőség.
A mérkőzés 2 nyert játszmáig tart. Egy játszma 21 pontig, a döntő játszma 15 pontig tart, két pont különbséggel,
felső ponthatár nincs.
A csapatok 21-es játszmákban 7, a 15-ösben 5 pontonként térfelet cserélnek A játszmák alatti térfélcserék idején
nincs szünet.
A mérkőzéseken játszmánként és csapatonként 1-1 pihenő idő kérhető. (Pihenő idő 30 mp.)
A játékosok a csapaton belül a meghatározott sorrendben nyitnak, nincs meghatározott helyük a pályán.
Nyitásnál csak egyszer lehet feldobni a labdát, több kísérlet nincs.
A három érintés nem kötelező, a nyitásfogadást egyből is át lehet tenni.
A sánc önálló érintésnek számít, utána a csapatnak már csak 2 érintése van. Ha a háló fölött egyszerre ér két játékos
a labdához, annak a csapatnak, ahová a labda érkezik, még 3 érintésre van joga. Nem hiba, ha a háló felett az
ellenfelek egyidejű érintéséből ”tartott” labda lesz.
A pályán nincs támadóvonal /három méteres vonal/. A játékosok saját térfelükön bárhonnan mehetnek ütni vagy
sáncolni.

A pályán nincs középvonal. A játékosok átmehetnek az ellenfél területére, pályájára és annak szabad zónájába, de
csak abban az esetben, ha azzal az ellenfél játékát nem akadályozzák.
A labdát a test bármely részével lehet érinteni.

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
2013. évi ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI BAJNOKSÁGÁRA
(Asztalitenisz, atlétika, terematlétika)
A versenyző adatai
Név: ………….………………………………..……………………
Születési idő ( év, hó, nap ): ………………..………………………
OA azonosító: ……………………..……………..….…………….
Szakértői bizottság határozatának száma, BNO: ………..…………………

A versenyző iskolájának
Neve ………………………………………………………..……………………………….
Címe: …………………………………………E-mail……………………………………………..Tel.: ………………………
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

E-mail

Igazolom, hogy a fent nevezett tanuló az általam vezetett iskola/tagozat tanulásban akadályozott tanulója és adatai a valóságnak megfelelnek.

…………………………….., 2013. …………………..hó …………nap

……………………………
igazgató

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orvosi igazolás
Igazolom, hogy a fent nevezett tanulók egészségügyileg alkalmasak a versenyen való részvételre.

………………………………, 2013. ………………….hó …………nap
ph.
……………………………
orvos

………………………………………….MEGYE NEVEZÉSI LAPJA
a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
ORSZÁGOS TEREMATLÉTIKA DIÁKOLIMPIAI BAJNOKSÁGÁRA

….. kcs.
EREDMÉNY

NÉV

VERSENYSZÁM

SZÜLETÉSI
IDŐ

INTÉZMÉNY NEVE

OA
AZONOSÍTÓ

BNO

leány
30 m

1.
2.
Kislabda
1.
dobás
2.
távolugrás 1.
2.
medicinlabda 1.
dobása előre 2.
4x200
fiú
30 m
1.
2.
Kislabda
1.
dobás
2.
távolugrás 1.
2.
medicinlabda 1.
dobása előre 2.
4x200
A NEVEKET KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL ÍRNI.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatószáma.
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

………………………………., 2013. ……………………….hó……………. ………..nap
ph.
…………………………………..
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

E-mail

NEVEZÉSI LAP
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák alsó tagozatos tanulóinak
Országos „Kapkodd a lábad” sor- és váltóversenyére
Megyei forduló:

Országos döntő:

Megye neve:____________________________________________________________
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________
Születési dátum

Játékosok neve

Oktatási azonosító

Iktatási szám
BNO☼

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatási száma.
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

E-mail

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett iskola/tagozat
fogyatékos tanulói.
………………………………, 2013. ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
==================================================================================
Orvosi igazolás
Igazolom, hogy a fent nevezett tanulók egészségügyileg alkalmasak a versenyen való részvételre.

………………………………, 2013 ………………….hó …………nap
ph.
……………………………
orvos

……………………………………………………………….
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

NEVEZÉSI LAP
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák alsó tagozatos tanulóinak
Országos Zsinórlabda/Röplabda Diákolimpiai Bajnokság
Regionális forduló:

Országos döntő:

Megye neve:____________________________________________________________
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________

Születési dátum

Játékosok neve

Oktatási azonosító

Iktatási szám
BNO☼

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatási száma.
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

E-mail

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett iskola/tagozat
fogyatékos tanulói.
………………………………, 2013 ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
==============================================================================
Orvosi igazolás
Igazolom, hogy a fent nevezett tanulók egészségügyileg alkalmasak a versenyen való részvételre.
………………………………, 2013 ………………….hó …………nap
ph.
……………………………
orvos
…………………………………..
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

NEVEZÉSI LAP
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnoksága

Megyei forduló:

Regionális forduló:

Országos döntő:

Megye: ________________________________________________________________
Intézmény neve:_________________________________________________________
Intézmény címe: _________________________________________________________

Születési dátum

Játékosok neve

Oktatási azonosító

Iktatási szám
BNO☼

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatási száma.
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

E-mail

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett iskola/tagozat
fogyatékos tanulói.
………………………………, 2013 ………………….hó …………nap
ph.
______________________
igazgató
==============================================================================
Orvosi igazolás
Igazolom, hogy a fent nevezett tanulók egészségügyileg alkalmasak a versenyen való részvételre.
………………………………, 2013. ………………….hó …………nap
ph.
……………………………
orvos
…………………………………..
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

………………………………………….MEGYE NEVEZÉSI LAPJA
a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIAI BAJNOKSÁGÁRA

IV. kcs.
NÉV

VERSENYSZÁM

EREDMÉNY

SZÜLETÉSI
IDŐ

OKTATÁSI
AZONOSÍTÓ

INTÉZMÉNY
NEVE

IKTATÁSI SZÁM
BNO☼

leány
100 m
200m
400 m
1500 m
svéd váltó
magasugrás
távolugrás
kislabdahajítás

súlylökés
fiú
100 m
200 m
400 m
1500 m
svéd váltó
magasugrás
távolugrás
kislabdahajítás

súlylökés
A NEVEKET KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL ÍRNI.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatószáma.
A versenyző felkészítő/kísérő tanárának neve, címe és elérhetősége:
Név

Intézmény

Telefon

………………………………., 2013. ……………………….hó……………. ………..nap
ph.
…………………………………..
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

E-mail

………………………………………….MEGYE NEVEZÉSI LAPJA
a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak
ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIAI BAJNOKSÁGÁRA

III. kcs.
EREDMÉNY

NÉV

VERSENYSZÁM
leány

SZÜLETÉSI
IDŐ

OKTATÁSI
AZONOSÍTÓ

INTÉZMÉNY
NEVE

IKTATÁSI
SZÁM☼

100 m
300m
800m
magasugrás
távolugrás
kislabdahajítás
fiú
100 m
300 m
800m
magasugrás
távolugrás
kislabdahajítás
A NEVEKET KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL ÍRNI.
☼: A fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság határozatának iktatószáma.
Név

Intézmény

Telefon

………………………………., 2013. ……………………….hó……………. ………..nap
ph.
…………………………………..
fogyatékos sportolók megyei szövetsége

E-mail

