24. KIDS KUPA ORSZÁGOS ASZTALITENISZ VERSENY
2017.

1. A verseny célja: A katolikus iskolák tanulóinak versengése, az asztalitenisz
sportág népszerűsítése, a tehetségek kiválasztása.
2. A verseny rendezője: A Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége
megbízásából a Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda.
3.

A verseny helye: Gödöllő, Török Ignác Gimnázium tornacsarnoka.
(Gödöllő, Petőfi S u. 12-14.)

4. A verseny fővédnöke: Dr.Harrach Péter országgyűlési képviselő.
5. A verseny védnökei: Dr. Török Csaba a KIDS elnöke, Dr. Gémesi György
Gödöllő polgármestere és Varga András a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola és Óvoda igazgatója.
6. A verseny ideje: 2017. február 25. (szombat) 11.00 órától – Ünnepélyes
megnyitó.10.45-kor.
7. A versenybíróság elnöke: Dr. Galli Zsolt.
8. A versenybíróság titkára: Gáspárné Kolozs Julianna.
9. Nevezés: A " KIDS - Általános versenykiírás"- ban leírtak szerint a KIDS
honlapján a nevezés menüpontban a megadott bejelentkezés után.
Figyelem ! Azok az iskolák, akik nem fizették be a 2016/2017. tanévre az
éves tagdíjat, azok tanulónként 2.500 forint nevezési díjat kötelesek a
KIDS számlájára utalni a nevezési határidő előtt 5 munkanappal, hogy a
KIDS iroda felvigye a nevezési rendszere ezeket a tanulókat. Email címen
vagy telefonon lehet, érdeklődni a részletekről : kat.diaksport93@gmail.com vagy
+36 20 40 22 076-os számon Szlatényi György KIDS főtitkártól valamint a
verseny szervezőjétől Gáspárné Kolozs Juliannánál a
kolozs.jutka@freemail.hu email címen vagy a +36 20 470 8930-as telefonon.

A KIDS számlaszáma: 12076903-00175790-00100006 Raiffeissen Bank
9. Nevezési határidő: 2017. február 22, (szerda) 12 óra.
Figyelem ! A nevezési rendszer automatikusan lezár a határidő végén, ezért
kérjük azt szigorúan betartani!
10. Költségek:
 Az országos verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja.
 Az utazási költségeket a résztvevő csapatok viselik.
 A KIDS elnöksége döntése értelmében a 200 fő alatti katolikus iskolák, ha
írásban vállalják e tanévben két KIDS kupán való részvételt, utazási
támogatást kérhetnek, melyet e-mailban kérhetnek tíz nappal a versenyek
előtt !

11. Versenyszámok:
- egyéni verseny:I.-II.kcs.fiú, lány, III.,IV.kcs fiú és lány, V.,VI.kcs.fiú és
lány
- csapatverseny: III.-IV.kcs fiú, lány, V.-VI.kcs. fiú, lány
A csapatversenyre csak ugyanazon iskolából érkező és diákok nevezhetők.
A csapatmérkőzések legalább három győztes mérkőzésig tartanak.
Tehát az eredmény lehet 3:0, 3:1, vagy 3:2.
Egy csapat 2 főből áll. Egy iskola legfeljebb 2 csapatot nevezhet ( "A" és "B"
csapat). Ezt a nevezési rendszer felülete engedélyezi.
Nem megfelelő létszám – korcsoportonként és nemenként legalább 6-6 a
helyszínen megjelenő és induló versenyző - esetén a korcsoportok
összevonásra kerülhetnek.
(pl: , III-IV. lány, III-IV. fiú, V-VI. lány, V-VI. fiú).
Lehetséges vegyes csapatok indulása is – egy fiú és egy lány is alkothatja a
csapatot az adott korcsoportban. Vissza vagy felversenyzés a korcsoportok
között nem lehetséges, ha az adott korcsoportjában már versenyez a tanuló.
12. A verseny lebonyolítása: A nevezések beérkezése után sorsolással
csoportokba osztva, körmérkőzéssel. Nagyobb létszámú korcsoportokban a
folytatás kieséses rendszerben zajlik.

13. Igazolás:
- 9:30 órától 10:30-ig
- érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya másolattal, a honlapról letölthető és
kinyomtatott, az iskola igazgatója és iskolaorvos, orvos által aláírt és pecséttel
ellátott, vagy alkalmassági, szülői engedéllyel mellékelt nevezési lappal.
(Lásd a honlapon lévő „Általános szabályok” pontot.)
14. Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem-, a 4-6. helyezettek oklevél díjazásban
részesülnek az egyéni és csapatversenyben egyaránt.
15. A versennyel kapcsolatos információ: A verseny szervezőjétől
Gáspárné Kolozs Juliannánál – elérhetőségeit lásd feljebb.
Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!
KIDS - 2017

A verseny támogatói:

