Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
Határozatok tára

Elnökségi ülés ideje, helye: 2015.09.30. 17 óra, Budapest, Piarista köz 1. I. emeleti tárgyaló
Az elnökség: 7 fővel határozatképes.
Határozat:
A KIDS elnökségének 8/H-KIDS (2015.09.03.) határozata egyhangúlag támogatta, hogy a szövetség a 2015/16-os tanévben az alábbi szempontok alapján díjazza az iskolákat:
·	aktivitás szerint, mely azt veszi figyelembe, hogy egy iskola hány KIDS versenyen vett részt, függetlenül az iskola részvevői számától és helyezéseitől. A meghívásos versenyek nem kerülnek beszámításra.
·	eredményesség szerint, mely a KIDS versenyeken összegyűjtött pontok alapján díjaz.  Ebbe csak a KIDS országos versenyei számítanak bele.
A pontozás a régi számítás szerint folytatódik:
	Egyéni versenynél: első- 9 pont, második-7pont, harmadik-6pont...nyolcadik-1pont
	Csapatversenynél (atlétika váltók, floorball, torna csapat, úszó váltók): első-18pont, második-14pont, harmadik-12pont...nyolcadik-2pont.
	Csapat – labdajátékoknál (kézi-, kosár-, röplabda és labdarúgás esetében): első-27pont, második-21pont, harmadik-18pont...nyolcadik-3pont.
	Ha az előírt hat csapatnál kevesebb jelenik meg a versenyen – visszalépés, lemondás – akkor a kétszeres szorzóval kell számolni. Ugyanígy ha a csapatversenynél kevesebb, mint hat csapat indul, (atlétika váltók, floorball, torna csapat, úszó váltók) akkor egyszeres szorzóval kell értékelni.


A csapatversenyeknél az a csapat, amely nevezési határidőn túl visszalép, vagy nem jelenik meg a versenyen a KIDS az összesített pontversenynél 27 pontot levon az iskolájától és kizárja a legaktívabb iskolák díjazási versenyéből.
Szavazás:    7 igen            0 tartózkodás           0 nem
Határozat:
A KIDS elnökségének 9/H-KIDS (2015.09.03.) határozata egyhangúan támogatta, hogy a rendezők kérésére a Fllorball KIDS kupa tanévi versenye 2015. november 7-ről kerüljön át november 21-re.
Szavazás:    7 igen            0 tartózkodás           0 nem

Határozat:
A KIDS elnökségének 10/H-KIDS (2015.09.03.) határozata egyhangúan támogatta, hogy a KIDS évi rendes közgyűlése 2015. november 28-ra 11 órára legyen megtartva.
Helye: Piarista Gimnázium, 1052 Budapest, Piarista u. 1. II. emeleti tanácsterem
Napirendi pontok:
	Elnöki megnyitó. Ima.

A 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása
A Felügyelő Bizottság beszámolója
A 2015. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
Alapszabály módosítás – tagdíjra vonatkozó javaslat
Az előző tanévi pontverseny ismertetése, díjátadások
Elnöki zárszó. Ima. 


Szavazás:    7 igen            0 tartózkodás           0 nem








