Fejér Megye 2017/2018. évi
Kölyök Atlétikai terem bajnokságának
versenykiírása

A bajnokság célja:
Az iskolákban folyó szakmai munka felmérése.
A tanulók atlétikai mozgásformában történő felkészítése, versenyeztetése
A bajnokság rendezője:
-

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola

-

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület

Az iskola részéről a rendezvény felelőse: Őze Tibor.
Őze Tibor elérhetőségei: tibor.oze@gmail.com, Tel.:20/333-79-61
A bajnokság helyszíne, időpontja:
Csór, 2018. február 6.-a, kedd, 14 óra 30 perc
A bajnokság résztvevői:
Mindazon iskolák csapatai, akiket intézményük a nevezési határidőig benevezett a fenti címen,
elektronikus módon.
Egyetlen körzetből sem korlátozzuk a jelentkezők számát. A nevezési határidő pontos betartását
viszont kérjük, mert a nevezők száma alapján tudjuk összeállítani a futamokat, a versenyszámok
egymásutániságát, és így tudjuk biztosítani a megfelelő létszámú rendezőséget.
A bajnokságon a benevezett általános iskolák nyolcfős csapatai vesznek részt. A versenyen a 2007ben, 2008-ban és 2009-ben vagy 2010-ben született tanulók vehetnek részt. 2006-ban, vagy előtte
született tanuló nem vehet részt a versenyen, versenyen kívül sem! A csapatot négy fiú, és négy leány
alkotja. Az adott versenyszám küzdelmeiben egyszerre hat tanuló vehet részt, három fiú és három
leány felállásban. Két tanulót az adott versenyszámok között lehet cserélni, de a fiú-leány aránynak
meg kell maradnia. Több tanuló sérülése esetén az adott iskola csökkentett létszámmal /öt, négy
tanuló stb. / folytathatja a versenyt, nem lehet a kieső tanulók miatt az előre megállapított arányokat
megbontani /három fiú- három leány /. A távot csökkent létszámban teljesítő iskola csapatát az utolsó
helyre rangsoroljuk az adott versenyszámban. Arra nincs lehetőség, hogy egy tanuló többször
teljesítse az adott versenyszám követelményeit.
Nevezés:
A bajnokságra a tanulók név szerinti nevezését 2018. január 26.-áig kérjük a rendező iskola
mkcsor@gmail.com ,vagy Őze Tibor fent említett címére megküldeni, mivel névre szóló emléklapot
szeretnénk a résztvevőknek adni.

Igazolás:
Iskolai összesítő névsorral 14 órától a verseny helyszínén.
Technikai értekezlet:
A tornateremben 14 órakor a megjelentek részvételével.
Díjazás:
Az 1-3. helyezett csapat minden tagja /8 – 8 tanuló/ éremdíjazásban részesül. A további helyezést
elért csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
Versenyszámok
A versenyszámok a következők, és a felsorolás sorrendjében bonyolítjuk le azokat!
1. 3.2 8 perces állóképességi verseny – helyezések eldöntése a lefutott körök száma alapján
2. 3.18 Sprint/gát váltófutás – a helyezések eldöntése az időeredmények alapján
3. 3.11 Egykezes célbadobás, léc felett, kijelőlt területre – helyezés eldöntése a találatok száma
alapján
4. 3.16 Dobás forgó mozgásból – helyezés eldöntése a célzási pontosság alapján
5. 3.5 Koordinációs létrafutás - oda-visszafutással – helyezések eldöntése az időeredmények alapján
6. 3.4 Helyből távolugrás – helyezések eldöntése a leszökdelt távolságok alapján
7. 3.3 Forma -1. – helyezések eldöntése az időeredmények alapján
8. Egyebek
A versenyszámok pontos leírása a Gyakorlati útmutatóban megtalálható.
A Forma -1. feladatnál egyszerre több csapatot indítunk, mivel ez az utolsó versenyszám, és itt a
tanulók közvetlen kontaktusban lehetnek egymással, ami életszerűvé teszi a versenyszámot.
Csapatonként azonos színű mez viselését kérjük a tanulóktól. Lehetőség szerint minden csapat
legalább két, különböző színű mezt hozzon. Akadályoztatás esetén korlátozott mértékben a
rendezők biztosítanak mezt a verseny idejére.
Öltözési lehetőséget biztosítunk, de kérünk mindenkit, értéket ne hagyjon az öltözőben, mert
elveszett, elhagyott, ellopott értékeket nem áll módunkban megtéríteni.
A tornaterem frissen lakkozott, csúszós, kérünk mindenkit, hogy erre hívják fel a tanulók figyelmét.
A verseny várható befejezési időpontja 17 óra, kérünk mindenkit, hogy utazásnál ezt vegyék
figyelembe.
Minden, itt nem szabályozott kérdésben a Diákolimpiára vonatkozó szabályok, illetve az MDSZ
előírásai a mérvadóak!
A rendezők jó felkészülést kívánnak valamennyi résztvevőnek!
Csór, 2017. december 4.

