
23.KIDS KUPA mezei futóverseny 

Balassagyarmat 

2017. 03. 24. (péntek)  

I-VI. korcsoport  

Versenykiírás  
 

1. A VERSENY RENDEZŐJE: A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 
megbízásából a Balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános 

iskola Gimnázium és Szakiskola. 

2. RÉSZTVEVŐK:  
 

 Katolikus iskolák I-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek,  
és vállalják a versenykiírásban foglaltakat. 

 Korosztályok a következők (2016/2017. évi tanévnek megfelelően): 
 I. korcsoport 2008-ben vagy később született tanulók, 

 II. korcsoport 2006-2007-ban született tanulók, 
 III. korcsoport 2004-2005-ben született tanulók, 

 IV. korcsoport 2000-2001-ben született tanulók, 
 V. korcsoport 2000-2001-ben született tanulók, 

 VI. korcsoport 1997-1998-1999-ben született tanulók. 
(Az 1997-ban született tanuló az idei, 2016/2017. tanévben az iskola 

beiratkozott tanulója, csak abban az esetben indulhat a VI. 
korcsoportban.)  

 Egyéni és 5 fő csapatverseny, amelyből a 4 legjobb eredménye számít. 

3. NEVEZÉS:  
 Előzetes nevezést kérünk március 17-ig (péntek) 12 óráig. 

 Az előzetes nevezésnél csak annyit kérünk, hogy az iskola melyik 
korcsoportban, mennyi csapattal és egyéni indulóval kíván indulni. 

Előzetesen név szerint nem kell nevezni, csak a helyszínen!  
 A kiírás mellékletében szereplő csapat és/vagy egyéni nevezési lap-

jegyzőkönyveket kérjük előzőleg kinyomtatni, az utazás alatt, a 
helyszínre érkezés előtt az adatokkal, név szerint kitölteni a gyorsabb 

helyszíni nevezés érdekében!  
     A rajtszám és a helyezések oszlopokba ne írjanak!  

 Minden iskola egy nemben és korcsoportban legfeljebb kettő csapattal 
nevezhet. 

  A kettő csapattal nevezők kettő darab nevezési lapot töltsenek ki, amelyen 
csapatok szerint jelöljék meg a futókat: A csapat, B csapat. 

 A határidőn túl beérkező nevezéseket nem tudjuk elfogadni! 

 CÍM: Szent Imre Keresztény Ált. Isk., Gimnázium és Szakiskola 
2660. Balassagyarmat, Szabó L. út 1. 

                  tel., fax.:06-35/301-982, 
                  e-mail: szentimredse@gmail.com 

 A helyszínen diákigazolvánnyal, összesítő névsorral, orvosi 
igazolással, előzőleg kinyomtatott nevezési lappal kell jelentkezni! 

 Mindenki 9.30-ig adhatja le igazolásait, és veheti át rajtszámait a 
versenyirodában! 

 Minden induló csak a versenyiroda által kiadott rajtszámmal 
szerepelhet. 



    Az iroda 8. 15-kor kezdi a munkáját! 

 
 

 
 

 
4. EGYEBEK: 

 

 Szögescipőt, stoplis futballcipőt csak a III.-VI. korcsoport használhat. 
 Holtverseny esetén a 4.-ként befutott csapattag helyezése dönt. 

 A csapattagok összetételét előre nem kell meghatározni. A befutás sorrendje 
adja a csapat összetételét. 

 A csapatok csak egyen színű felsőben szerepelhetnek. 
 Öltözési lehetőséget vagy a pálya melletti sátrakban, vagy a 

sportcsarnokban, vagy az iskolában, WC-t a városi sportcsarnokban 
biztosítunk. Kérjük, hogy mindenki azt használja! 

 Gépkocsival, busszal és vonattal érkezők használják az alább mellékelt 
várostérképet! 

 A távolabbról érkezők étkezést és szállást írásban igényelhetnek. 
        Szállást és az étkezést a SZTÁR MOTEL ÉS ÉTTEREMBEN tudnak 

kérni 5’500.-Ft/2 fő/éjszaka, 7’000.-Ft/3 fő pótággyal/éjszaka, étkezés 
(ebéd és/vagy vacsora menüválasztással) 850.-Ft/fő,  

vagy a SZABÓ JÓZSEF TANULMÁNYI HÁZBAN 3’000.-Ft/fő/éjszaka, étkezést 

itt nem tudnak biztosítani. 
 A szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ajánlatos 

az igényléseket minél előbb megtenni, de legkésőbb 2017. március 
17-ig (péntek) kérjük jelezni e-mailben, vagy faxon a kiírás után található 

megrendelőn. 
 A verseny tervezett helyszíne az előző éveknek megfelelően a városi 

sportcsarnokkal szemben, a városi műfüves pálya mellett lévő 
terület. A talajviszonyok függvényében a helyszín módosulhat, mely 

a mellékelt térképen megtalálható. 
 

5. TERVEZETT IDŐREND, TÁVOK: 
 

8.15-9.30 NEVEZÉS,REGISZTRÁCIÓ 
10.00 MEGNYITÓ 

10.15 I.KCS. /2006-2008./ LEÁNY 600 m (1 KÖR)  

10.30 I.KCS. /2006-2008./ FIÚ 600 m (1 KÖR)  
10.45 II.KCS. /2004-2005./ LEÁNY 1000 m (1 KÖR) 

11.00 II.KCS. /2004-2005./ FIÚ 1000 m (1 KÖR)  
11.15 I. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS  

11.30 III.KCS. /2002-2003./ FIÚ 2000 m (2 KÖR) 
11.50 IV.KCS. /2000-2001./ LEÁNY 2000 m (2 KÖR) 

12.10 II. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS 
12.25 III.KCS. /2002-2003./ LEÁNY 1500 m (1 KÖR) 

12.40 IV.KCS. /2000-2001./ FIÚ 3000 m (2 KÖR) 
13.00 III. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS 

13.15 V.KCS. /1998-1999./ LEÁNY 2500 m (2 KÖR) 
13.35 VI.KCS. /1995-1997./ LEÁNY 2500 m (2 KÖR) 

13.55 IV. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS 



 

 

 

     
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MELLÉKELT NEVEZÉSI LAPOK-JEGYZŐKÖNYVEK, A TÉRKÉP  

ÉS A SZÁLLÁS MEGRENDELŐ 
A KÖVETKEZŐ OLDALAKON TALÁLHATÓK: 

 

 

 

 

 

 

14.10 V.KCS. /1998-1999./ FIÚ 4000 m (4 KÖR)  

14.35 VI.KCS. /1995-1997./ FIÚ 4000 m (4 KÖR) 
15.00 V. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS 

15.15 VI. KORCSOPORT EREDMÉNYHIRDETÉS  
6. INFORMÁCIÓ 

INFORMÁCIÓ, VERSENY FELELŐSE: 
CSÁBI SZILÁRD 

E-MAIL: szentimredse@gmail.com  

TELEFON: (06-30) 522-3750 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK BALASSAGYARMATON, 
 ÉS JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

 

 
 

 

 
TÁMOGATÓINK: 



 

 

 

 

CSAPAT NEVEZÉSI LAP 

 
Előzetes nevezést kérünk március 17-ig (péntek) 12 óráig a következő 

elérhetőségeink egyikére: Fax: 06-35/301-982, e-mail: 

szentimredse@gmail.com 
 
 Az előzetes nevezésnél csak annyit kérünk, hogy az iskola melyik 

korcsoportban, mennyi csapattal és egyéni indulóval kíván indulni. 
Előzetesen név szerint nem kell nevezni, csak a helyszínen!  

 Az alábbi csapat és/vagy egyéni nevezési lap-jegyzőkönyveket kérjük 
előzőleg kinyomtatni, az utazás alatt, a helyszínre érkezés előtt az 

adatokkal, név szerint kitölteni a gyorsabb helyszíni nevezés érdekében!  
     A rajtszám és a helyezések oszlopokba ne írjanak!  

 Minden iskola egy nemben és korcsoportban legfeljebb kettő 
csapattal nevezhet. 

  A kettő csapattal nevezők kettő darab nevezési lapot töltsenek ki, 
amelyen csapatok szerint jelöljék meg a futókat: A csapat, B csapat. 

 
 

 

CSAPAT NEVEZÉSI LAP 

 

 

 

 

KIDS MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG 2017. 03. 24. 

CSAPAT  NEVEZÉS - JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Iskola neve:…………………………………………………………………………………….. 

Korcsoport:…………………………………..        Neme:…………………………………….. 

Ssz. Név Szül.idő Rajtszám Helyezés 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

                                                                                 CSAPAT ÖSSZESEN: __________ 

Testnevelő neve:……………………………....      CSAPAT HELYEZÉSE:_________       



  

               

 

 

 

EGYÉNI NEVEZÉS LAP 

 
Előzetes nevezést kérünk március 17-ig (péntek) 12 óráig a következő 

elérhetőségeink egyikére: Fax: 06-35/301-982, e-mail: 

szentimredse@gmail.com 
 
 Az előzetes nevezésnél csak annyit kérünk, hogy az iskola melyik 

korcsoportban, mennyi egyéni indulóval kíván indulni. Előzetesen 

név szerint nem kell nevezni, csak a helyszínen!  
 Az alábbi egyéni nevezési lap-jegyzőkönyveket kérjük előzőleg 

kinyomtatni, az utazás alatt, a helyszínre érkezés előtt az adatokkal, 
név szerint kitölteni a gyorsabb helyszíni nevezés érdekében!  

     A rajtszám és a helyezések oszlopokba ne írjanak! 
 

 

 

 

 

 

EGYÉNI NEVEZÉS LAP 

 

 
 

KIDS MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG 2017. 03. 24. 

EGYÉNI NEVEZÉS – JEGYZŐKÖNYV   

 
 

Iskola neve:…………………………………………………………………………………….. 

Korcsoport:…………………………………..        Neme:…………………………………….. 

Név Szül.idő Rajtszám Helyezés 

    

                                                                                        

Testnevelő neve:…………………………………     

                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Főbb helyszínek 
 
 

 

Sportcsarnok 

WC/Öltözők 

Ipolypart u. 5. 

Szent Imre  

Ker. Ált Isk. 

és Gim. 

Szabó L. u. 1. 

Ipoly-part 

Versenypálya 

Sátrak - öltözők 

Sátrak - Versenyiroda 

/Csak az Ipolypart út felől 

közelíthető meg !!!/ 

Műfüves pálya 

Autóparkoló 

Budapest felé 

Szabó József 

Tanulmányi 

Ház 

Luther út 4. 

Sztár Motel 

és Étterem 
Kóvári út 12. 

Szécsény felé 

Autóbusz 

Pályaudvar 

Ipolyjáró út 

Vasútállomás 

Ipoly-part  

Versenypálya 2. 

Abban az esetben, ha az 

eredeti helyszín pályája nem 

megfelelő!!! 



SZÁLLÁS MEGRENDELŐ 
 
 

Az alábbiak szerint megrendelem a 2016. KIDS KUPA  
MEZEI FUTÓVERSENYEN való részvételre a szállást,  

Sztár Motel és Étteremtől. 
Cím: 2660. Balassagyarmat, Kóvári út 12. 
Tel/fax.:+36-35/301-152, +36-35/500-234 

E-mail:sztarmotel@freemail.hu 
Web:www.sztarmotel.hu 

 
 
Az intézmény neve:………………………………………………………………………. 
 
Címe:………………………………………………………………………………………… 

 
 
Kísérő tanár neve, telefonszáma:………………………………………………………. 
 
 

A szállás igény megoszlása: 
 
 

2017. március 23-án, csütörtökön: 
 

Kísérő tanár:……….fő/ffi   ………fő/nő 
 

Tanulók:……….fő/fiú   ………fő/ leány 
 
 
 

Kedves Vendégeink! 

Szállás-megrendelő lapot e-mailben (csatolt file-ban) kérjük elküldeni az alábbi 

címre, legkésőbb 2017. március 17-ig (péntek): 

E-mail:sztarmotel@freemail.hu, 

vagy Faxon: +36-35/500-234 

A korlátozott szobaszám miatt kérjük minél előbb lefoglalni!!! 

A megrendelő lap letölthető a KIDS honlapjáról:  

www.kids.hu/KIDS Kupa 2015./Mezei futás 

Bővebb információ:  

Tel.:+36-35/301-152,  

E-mail:sztarmotel@freemail.hu 

Web:www.sztarmotel.hu 

 

 
A szállás költségeit mindenki saját maga fedezi! 

 

 
 
 
 

http://www.kids.hu/KIDS


SZÁLLÁS MEGRENDELŐ 
 
 

Az alábbiak szerint megrendelem a  
2017. KIDS KUPA MEZEI FUTÓVERSENYEN 

való részvételre a szállást, 

SZABÓ JÓZSEF TANULMÁNYI HÁZTÓL. 
Cím: 2660. Balassagyarmat, Luther út 4. 
Tel/fax.: 06-20-8242261, 06- 35- 301- 580 

E-mail: luther4@luther4.hu 
 Web: www.luther4.hu  

 
Az intézmény neve:………………………………………………………………………. 
 
Címe:………………………………………………………………………………………… 

 
 
Kísérő tanár neve, telefonszáma:………………………………………………………. 
 
 

A szállás igény megoszlása: 
 
 

2017. március 23-án, csütörtökön: 
 

Kísérő tanár:……….fő/ffi   ………fő/nő 
 

Tanulók:……….fő/fiú   ………fő/ leány 
 

 

Kedves Vendégeink! 

Szállás-megrendelő lapot e-mailben (csatolt file-ban) kérjük minél előbb 

elküldeni az alábbi címre, legkésőbb 2017. március 17-ig (péntek): 

E-mail: luther4@luther4.hu, barthapisti@gmail.com 

vagy Faxon: 06-35-301-580 

A korlátozott szobaszám miatt kérjük minél előbb lefoglalni!!! 

A megrendelő lap letölthető a KIDS honlapjáról: 

www.kids.hu/KIDS Kupa 2016./Mezei futás 

Bővebb információ:  

Tel.: 06-20-8242261 

 E-mail: luther4@luther4.hu 

Web: www.luther4.hu 

 
A szállás költségeit mindenki saját maga fedezi! 
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