
VERSENYKIÍRÁS 

 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, 

oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

atlétika és labdarúgó bajnokságára 

 

A verseny célja: 
 A verseny kiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként és nemenként a megyék – Budapest 

bajnoki címeinek, és további helyezések eldöntése. 

 Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a fogyatékos személyek 

országos sportszövetségeinek utánpótlás nevelési rendszerét. 

 A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése. 

 

A verseny rendezője: 
  A Diákolimpiát a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 

hirdeti meg. A döntőket a rendezésre felkért, a fogyatékos tanulók sportját koordináló megyei – budapesti 

fogyatékosügyi sportreferens rendezi, a megyei – budapesti diáksport szerv és megyei jogú város, illetve a 

budapesti szakszövetségek támogatásával, segítségével és közreműködésével. 

 

 
 

A verseny megrendezésének helye és ideje: 
 

 

Új helyszín!    Atlétika 
 
 Margitszigeti Atlétikai     2015. október 07.  10.00 óra 
 Centrum  (MAC)      Regisztráció     9.30 óra 
 
 Nevezési határidő (BEÉRKEZÉSI): 2015. október 02. Helyszíni nevezés NINCS. 
 
Az  atlétika versenyen nincs indítási korlátozás, de vegyétek figyelembe az időrendet és a gyerekek 
képességeit !!!  Továbbá külön  jelöljétek be a fő versenyszámokat! 
 
A „megjegyzés” a fő versenyszámokra vonatkozik! 
 
A bajnokság résztvevői:  I. korcsoport:  2002. január 1. és utána születettek 
 
Versenyszámok: 

fiú-leány 100 m,   300 m,   800 m, (svéd váltó 100 m-200 m- 300 m- 400 m)  távolugrás,   
magasugrás,   kislabda hajítás 

 
Megjegyzés: Az I. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban indulhatnak. 
 
     II. korcsoport: 2000 – 2001– ben születettek 
 
Versenyszámok: 
 fiú-leány 100 m,  200 m,  400 m,  1500 m,  svéd váltó (100 m-200 m-300 m-400 m) 
   távolugrás, magasugrás, kislabda hajítás, súlylökés ( fiú-4 kg, leány-3 kg ) 
 
Megjegyzés:        A II. korcsoport versenyzői két ügyességi és egy futószámban, illetve két 
futószámban (100 m, 200 m) és egy ügyességi számban, vagy a váltóban indulhatnak. A svéd váltóban 
a 100 m és a 300 m az I. , a 200 m és a 400 m a II. korcsoportos versenyzők indulhatnak !!! 
Indítási korlátozás: A 400 m – en vagy ennél hosszabb távon való indulás esetén a versenyző a 
továbbiakban egyéni futószámban nem, kizárólag egy ügyességi számban vagy a válóban indulhat. 



 
Egyéb: 

- A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai 
érvényesek. 

- Szöges cipő használata engedélyezett. 
- Rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és az országos döntőn az indulás térdelőrajttal 

történik. 
- A harmadik szabálytalan rajt esetén az elkövetőt kizárják a versenyből, függetlenül az 

előzményektől. 
 

Labdarúgás 
 

 Csillebérci Szabadidő -   Csoport mérkőzések    2015. október 14. 10.00 óra 
 és Ifjúsági Központ    Sorsolás       9.30 óra 
 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós Döntők     2015. október 15. 10.00 óra 
 út 21. 
 
Megközelíthető: Szél Kálmán tér vagy Déli pu. – tól a 21 – es busszal Csillebérc, Gyermekvasút 
megállóig. 
 
A verseny résztvevői: 
 Azon tanulók, akik 2000. január 1-én és utána születtek. 
 

 A szabályok megegyeznek az elmúlt években érvényben levőkkel: kapusról is van szöglet, 
és a kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg ! 
 

 Nevezési határidő ( BEÉRKEZÉSI ): 2015. október 07. 
 

 
Az atlétika ( 2015. október 02. ) és a labdarúgás ( 2015. október 07. )  nevezési lapjait PONTOSAN és 
HIÁNYTALANUL kitöltve kizárólag postai úton, vagy személyesen a következő címre kérem: 
 

A diákigazolvány szám helyet az OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMOT kérem a nevezésekre írni!!! 

 
     KEREKES BÉLA 
     Benedek Sportegyesület 

1237 Budapest, 
Maros utca 156. 

     E-mail: kerekesbela@freemail.hu  
 
 

A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. Az elveszett tárgyakért, felszerelésért a 
rendezőség semmiféle felelősséget nem vállal. 
A szándékos rongálásokért anyagi felelősséggel tartozik minden tanuló, és annak iskolája. 
A versenyeken megfelelő sportfelszerelésben kérjük megjelenni. 
 
A versenykiírás kézhezvételéről visszajelzést kérek a 06-20-3742853-as mobilszámon ! 

 
 

Budapest, 2015. szeptember 20. 
 
 
         Kerekes Béla 

          fogy. ügyi sportreferens 



 

TERVEZETT IDŐREND: 

 

10.00   100 m ief F I. kcs.  magas  F I-II. kcs.  magas  L I-II. kcs. 

      kislabda F I. kcs.  kislabda L I. kcs. 

10.10   100 m ief F II. kcs. 

10.20   100 m ief L I. kcs. 

10.30   100 m ief L II. kcs. 

10.40   400 m if F-L II. kcs. 

10.50   100 m D F I. kcs.  távol  F I. kcs.  távol  F II. kcs. 

      kislabda F II. kcs.  kislabda L II. kcs. 

11.00   100 m D F II. kcs. 

11.10   100 m D L I. kcs. 

11.20   100 m D L II. kcs. 

11.30   1500 m if F-L II. kcs 

11.50   200 m if F II. kcs.  súly ( 4 kg ) F II. kcs.  súly ( 3 kg ) L II. kcs. 

      távol  L I. kcs.  távol  L II. kcs. 

12.00   200 m if L II. kcs. 

12.10   300 m if F I. kcs. 

12.20   300 m if L I. kcs. 

12.30   800 m if F-L I. kcs. 

12.45   svéd váltó F-L II. kcs. 

 100-200-300-400 m 

 

 

 

 

TERVEZETT IDŐREND: 

 

10.00   100 m ief F I. kcs.  magas  F I-II. kcs.  magas  L I-II. kcs. 

      kislabda F I. kcs.  kislabda L I. kcs. 

10.10   100 m ief F II. kcs. 

10.20   100 m ief L I. kcs. 

10.30   100 m ief L II. kcs. 

10.40   400 m if F-L II. kcs. 

10.50   100 m D F I. kcs.  távol  F I. kcs.  távol  F II. kcs. 

      kislabda F II. kcs.  kislabda L II. kcs. 

11.00   100 m D F II. kcs. 

11.10   100 m D L I. kcs. 

11.20   100 m D L II. kcs. 

11.30   1500 m if F-L II. kcs 

11.50   200 m if F II. kcs.  súly ( 4 kg ) F II. kcs.  súly ( 3 kg ) L II. kcs. 

      távol  L I. kcs.  távol  L II. kcs. 

12.00   200 m if L II. kcs. 

12.10   300 m if F I. kcs. 

12.20   300 m if L I. kcs. 

12.30   800 m if F-L I. kcs. 

12.45   svéd váltó F-L II. kcs. 

 100-200-300-400 m 

 



 

NEVEZÉSI LAP 
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnoksága 
 
 

 
Korcsoport:    Megyei forduló:    Országos döntő:   
  
 

Megye: ________________________________________________________________ 
 

Intézmény neve:_________________________________________________________ 

 

Intézmény címe: _________________________________________________________ 

 

 

Játékosok neve 
Születési dátum Oktatási azonosító FODISZ reg. 

szám 
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: 

 

 

Alulírott igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. A fent nevezett tanulók az általam vezetett 

iskola/tagozat fogyatékos tanulói. 

 

………………………………, 2015 ………………….hó …………nap 

 

    ph. 

     ______________________ 

igazgató 

============================================================================
== 

Orvosi igazolás 
 

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

 

………………………………, 2015 ………………….hó …………nap 

 

  ph. 

Név Intézmény Telefon E-mail 

    

    

    



 …………………………… 

 


