JÁTÉKOS SPORTVERSENY VÁROSI DIÁKOLIMPIA
VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny célja:





Az alsó tagozatos diákok számára versenyzési lehetőség biztosítása,
A városi diákolimpiai bajnoki cím eldöntése
A továbbjutás eldöntése a megyei döntőre.
A 2 forduló összesített eredménye alapján Szolnok város 1 – 3. helyezett csapata jut a megyei
döntőbe.

A verseny része a 2016/2017. tanévi városi általános diákolimpiai pontversenynek, mint kötelező
indulású pontszerzési lehetőség.
2. A verseny rendezői:
 Szolnoki Diáksport Egyesület
 Szolnoki Kodály Zoltán Ének - zenei Általános Iskola és NAMI
 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
3. A verseny helye és ideje:
1. forduló: Kodály Zoltán Ált. Isk.
2. forduló: Kodály Zoltán Ált. Isk.

2016. november 24. (csütörtök)
2016. december 7. (szerda)

14.00 óra
14.00 óra

 Technikai értekezlet mindkét forduló előtt 13.30 órakor.
 Várakozási idő nincs, a csapatok időben jelenjenek meg.
4. A verseny résztvevői:
Szolnok városi általános iskolák csapatai, akik 2016. november 14–ig beneveznek a versenybe. A
versenyre elektronikusan kell nevezni.
5. Nevezéseket ezen kívül kérjük jelezni a Kodály Zoltán Általános Iskola felé Kovács Andrásné tanárnő részére e-mailben (kodalyszolnok@gmail.com), vagy telefonon (56/420-731).
6. Versenybizottság:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:

Kővári Lászlóné
Palla Edit
Gebei-Fekete Brigitta

7. Indulási jogosultság:
 2008-ban vagy az után születettek:
 2007-ben születettek:
 2006-ban születettek:

2 fiú és 2 leány
2 fiú és 2 leány
2 fiú és 2 leány

Felversenyzés:
A „felversenyzés” egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az adott versenyen belül a versenyző
csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyikbe benevezték.
Korlátozás: Nincs.






Csapatlétszám: 18 fő (9 fiú, 9 leány), kísérők száma: 2 fő (felnőtt).
Feladatot 12 fő (6 fiú, 6 leány) hajt végre.
Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 leány).
A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.
A verseny a Magyar Diáksport Szövetség szabályai alapján kerül lebonyolításra.

8. Igazolás:
Csapatok beérkezésekor:
Lásd az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.
 Egységes igazolás: A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a résztvevő csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola
igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal és a 8. c) pontban
rögzített orvosi igazolással (együttesen a jelen versenykiírás alkalmazásában: igazolás vagy
igazolási dokumentumok).
 Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási
igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje,
úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).
 Az elektronikus nevezési lapon a korosztálynak megfelelő, az iskolaorvos vagy háziorvos által
kiállított érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie, amely a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 1.3) Korm. rendelet 9. §-a szerinti sportorvosi engedély bemutatásával kiváltható.
 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a városi döntőn.
 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!
9. Díjazás: az 1. helyezett csapat serleg, az 1-3. helyezett csapatok érem díjazásban részesülnek, a csapatok oklevelet kapnak.
10. A verseny lebonyolítása: az MDSZ által kiválasztott 20 játékból 10 játékot játszunk le:
I.

forduló






1/3. Társhordás karikával
2/2. Pókjárás - Rákjárás
3/3. Gátakadály
4/1. Utazó labda
5/1. Kötélhajtás

II.

forduló






6/2. Páros adogatás
7/3. Rakd a botot - szedd a botot
8/2. Szlalom kézilabda
9/2. Akadályon át
10/2. Bombázó

11. Egyebek:


A rendező iskola a versenyzőknek átöltözési lehetőséget biztosít, az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen, a helyszínen egészségügyi ellátás működik.



Az idei kiírás és a kiválasztott játékokkal kapcsolatos tudnivalók, a hivatalos feladatgyűjtemény és a változásokról szóló dokumentum a www.diakolimpia.hu – versenykiírások – játékos sportverseny menüpont alatt letölthetőek.



Az itt nem szabályozott kérdésekben az MDSZ országos kiírásában foglaltak az irányadók

Szolnok, 2016. október 24.

Versenybizottság

