VERSENYKIÍRÁS
FIÚ ÉS LÁNY TORNA DIÁKOLIMPIA® „B” KATEGÓRIÁS MEGYEI DÖNTŐ
A verseny helye és ideje:
Helyszín: Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola (2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)
2018. január 12. 12.00
Érkezés 11 órától.
Technikai értekezlet: 11.30
A csapatlétszám 6 fő, amelyből szerenként a legjobb 4 eredmény számít.
4 fővel is el lehet indulni, de akkor mindenkinek az eredménye számít.
Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a saját korcsoportja
versenyén nem vehet részt.
Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat.
„B” kategóriában csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2015. szeptember 01. és 2017.augusztus
31. torna sportágban „ A” kategóriás versenyengedéllyel, valamint a torna rokon-sportágakban
(akrobatikus torna, aerobik, gumiasztal, fitt-kid) versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

Versenyszámok, gyakorlatanyag:
I., II. és III-IV. korcsoport: egyéni és csapatversenyen a „B” kategória előírt gyakorlataival.
(www.diakolimpia.hu )
Ugrásban minden korcsoportban két kísérlet végezhető, melyből a jobbik számít.
Összetett csapatverseny
I. korcsoport: ugrás és talaj fiúknak és lányoknak is.
II. és III-IV. korcsoport : Lányok: ugrás, gerenda, talaj.
Fiúk: talaj, gyűrű, ugrás
Egyéni verseny
I.
korcsoport összetett verseny: lányok: ugrás, talaj; fiúk: ugrás, talaj
II.
korcsoport összetett verseny: lányok: ugrás, gerenda, talaj; fiúk: talaj, gyűrű, ugrás
III-IV. korcsoport egyéni és összetett verseny kötelező és szabadon választott gyakorlatokkal:
lányok: ugrás,gerenda,talaj; fiúk: talaj,gyűrű,ugrás
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Igazolás:
- Érvényes diákigazolvánnyal, hiányában az intézményvezető által kiállított és lepecsételt,
fényképpel ellátott A 4-es formátumú igazolással- (Tanulói jogviszony igazoló lap – KIR) rendelkezik.
Amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az
iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges.
- Az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott
csapat nevezési lappal. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018.január 8. ( www.diakolimpia.hu )
- Orvosi igazolás nem kell
- A kísérő köteles bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó levelet.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző nem vehet részt a tornaversenyen!
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ kártyát vagy annak másolatát.

Díjazás:
Összetett csapatbajnokság:I – III. csapatok érem és minden csapat oklevél díjazásban részesül.
Egyéni verseny: az összetett verseny 1-6.helyezettje éremdíjazásban részesül.

Egyéb tudnivalók:
o
o
o
o

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért felelősséget nem vállalunk.
A melegítő teremben csak a soron következő csapatok tartózkodhatnak.
A kijelölt tantermi öltözőért a csapat felelősséggel tartozik.
Minden olyan kérdésben, melyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a MATSZ
versenyszabályai az irányadók.

A pontos, zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy a csapatok korcsoportok és nemek
szerinti nevezést e-mail-ben, január 8-ig szíveskedjenek számunkra visszaküldeni!
Kérjük a kedves kollégákat, hogy női versenybírókat hozzanak magukkal!
Erről is kérünk visszajelzést január 6-ig!
Cím:
Takács Judit, Faragóné Kollár Éva
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola (2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)
: 06-20/9222882, 06-70/ 7733297
: tini60@freemail.hu, fkeva@freemail.hu
Az elmúlt évek sikeres versenyeihez hasonlóan részvételükre számítunk és a viszontlátás
reményében küldjük üdvözletünket.
Nagykőrös, 2017. december 14.
A Diákolimpia® Megyei Döntő szervezői
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