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Játékos Sportverseny Városi Döntő
2021/22. tanév
Verseny helye, ideje:

Igazolás:

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola
2021. december 1. 14.00 szerda
13.30. / MVDSZ 2021/22 versenykiírása szerint /
Igazgató által aláírt, lepecsételt internetes Nevezési Lap Diákolimpia Versenyekre
Diákigazolvány

Résztvevők:

Fazekas Utcai Általános Iskola
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola
Miskolc-Szirmai Református Ált. Iskola
Szent Imre Római Katolikus Ált. Iskola

Feladatok:

1/3; 3/1; 4/2; 7/1; 8/1; tartalék feladat: 5/1
Ugrálókötelet minden iskola hozzon magával!!!

Tudnivalók:

- Kérnénk a csapatok pontos megjelenését!
- Sportszereket a rendezők biztosítják (kivéve ugráló kötél)
- Öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

A MDSZ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEI:
A rendezvények helyszínén a versenyzők, hivatalos kísérők, játékvezetők a
sporttevékenységen kívüli időszakban, valamint a közreműködők (rendezők, önkéntesek,
versenybírók, asztalszemélyzet) rendezvény teljes időtartalma alatt kötelező a maszk
használata!
Az eseményt zárt kapuk mögött rendezzük!!!!!

Miskolc,2021. november 11.
Vágó Péter
szakágvezető

1. számú melléklet:
MDSZ - Koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések

-

A Diákolimpia® rendezvényeken kizárólag egészséges versenyző, hivatalos kísérő,
szervező és egyéb közreműködő vehet részt.
A Diákolimpia® rendezvényen a versenyzőkön, hivatalos kísérőkön
(csapatvezető/felkészítő), szervezőkön és az egyéb közreműködőkön kívül kizárólag
védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
A résztvevők számára kötelező az alábbi előírások, ajánlások betartása:
➢ Érkezzetek sportruházatban a versenyre, lehetőség szerint kerüljétek az öltöző közös
használatát!
➢ Érkezéskor a megfelelő kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata kötelező, ezt
követően a rendezvény időtartama alatt ennek rendszeres ismétlése ajánlott!
➢ a rendezvények helyszínén a versenyzők, hivatalos kísérők, játékvezetők a
sporttevékenységen kívüli időszakban, valamint a közreműködők (rendezők, önkéntesek,
versenybírók, asztalszemélyzet) és a nézők számára a rendezvény teljes időtartalma alatt
kötelező a maszk használata!
➢ Kerüljétek az arcotok – különösen a szemetek és szátok – érintését!
➢ A folyadék pótlására használjátok saját kulacsotokat vagy flakonotokat!
➢ A mérkőzés/verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos
üdvözlést nem ajánljuk, helyette az ököl vagy könyök összeérintését javasoljuk!
➢ Törekedjetek a zsúfoltság elkerülésére, és a 1,5–2 méteres védőtávolság
megtartására, különösen a megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb. során

