24. KIDS Kupa Középiskolai leány kötélmászó és fiú
függeszkedő versenyek őszi bajnoksága.
1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a felekezeti iskolák diákjai számára.
2. A verseny rendezője:
A KIDS megbízásából az Egyetemi Katolikus Gimnázium a Budapesti Torna
Szövetség közreműködésével.
3. A verseny fővédnöke:
Szalai - Bobrovniczki Alexandra Budapest - Főváros Főpolgármesterhelyettese. Védnökei: Dr. Török Csaba KIDS elnöke és Dr. Horváth Gábor a
Budapesti Torna Szövetség elnöke.
4. Verseny helye, ideje:
Egyetemi Katolikus Gimnázium, Budapest I. kerület Szabó Ilonka u. 2-4.
Időpontja: 2016. október 20.(csütörtök) 14 órai kezdettel.
5. Nevezés:
Nevezési határidő: 2016. október 18. (kedd) 16.00 óra.
A KIDS honlapján a nevezések menüpontban vagy a helyszínen.
(Tagdíjfizető és regisztrációval rendelkező iskoláknak!)
Nevezési lapon – a honlapon található nevezési lap megküldésével a fenti
határidőig - kitöltve a kat.diaksport93@gmail.com e-mail címre visszaküldeni
(Tagdíjat az elmúlt tanévre nem fizetett, a nevezési rendszerbe belépési
kóddal nem rendelkező iskoláknak illetve más felekezeti iskoláknak!)
Az iskola neve, csapat neme (fiú/leány), versenyszám, versenyző neve,
születési idő. Az esetleges módosításokat a verseny napján, a helyszínen,
verseny kezdete előtt 30 perccel kell leadni a versenyirodában.
6. Jelentkezés, igazolás:
30 perccel a versenyszám kezdete előtt a versenyhelyszínen.
7. Verseny szabályai, értékelése.
Csapatverseny /csapatlétszám 8 fő/.

Indulás állásból, elugrással. Érkezés a kötél tetején lévő jelzés megérintése egy
kézzel. A résztvevő csapatok 1-1 tagja versenyez egymással, a helyezésük
pontszámának összeadásával állapítható meg a verseny végeredménye.
Egyéni verseny /egyenkénti indulással, időméréssel/.
Indulás a fiúk terpeszülésből, lányok állásból ugrással.
„Kötélmászás királynője” és a „Függeszkedés királya”versenyen a jelentkezők
folyamatos végrehajtással többször felmásznak, illetve függeszkednek a
kötélen. Minden leérkezéskor lábbal meg kell érinteniük a talajt (leállni nem
szabad). A verseny győztese az tanuló. aki legtöbbször teljesíti a feladatot.
8. Díjazás
Minden versenyszámban az 1-3.helyezett éremdíjazásban részesül. A
”Kötélmászás királynéja” és a „Függeszkedés királya” különdíjat vehet át.
Egyebek:
 Magnezium vagy védőkesztyű használata engedélyezett.
 Az öltözőkben csak átöltözésre, tisztálkodásra van lehetőség, semmilyen
értéket, tárgyat az öltözőkben nem szabad hagyni. Az ebből keletkező
károkért sem a rendezők, sem a pályatulajdonos nem terhelhető.
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