
 
 

25. KIDS Kupa leány kötélmászó és fiú függeszkedő-

verseny (IV-V-VI. kcs.) 

 

 
1. A verseny célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása a katolikus iskolák diákjai számára. 
 

2. A verseny rendezője: 
    A KIDS iroda a Budapesti Torna Szövetség közreműködésével. 

 
3. A verseny védnökei:  

  Fővédnök: Szalay- Bobrovniczky Alexandra Budapest - Főváros 
Főpolgármester-helyettese.  

Védnökei: Dr. Török Csaba KIDS elnöke és Dr. Horváth Gábor a Budapesti 
Torna Szövetség elnöke. 

 
4. Verseny helye, ideje: Szent Angéla Ferences Gimnázium és Általános  

Iskola,  1024. Budapest, Ady Endre u. 3.  
     2017. december 9. (szombat) 9.30h-tól megnyitó, 10.00h-tól verseny. 

 

5. A versenybíróság elnöke: Szakály Ernő a Budapesti Torna Szövetség 
Főtitkára 

 
6. Nevezés:  

     Nevezési határidő: 2017. december 6. szerda 16.00 óra.  
     Nevezni lehet: kat.diaksport93@gmail.com e-mail címen. 

     Egy iskola max. két csapattal nevezhet nemenként. 
     (Nevezés: Iskola nevének megadásával, hogy melyik nemben hány csapattal 

kíván nevezni) 
      Tagdíjfizető iskoláink számára a verseny ingyenes, a nem tagiskolák 
  nevezési díja, csapatonként: 5000Ft   

 
7. Jelentkezés, igazolás:  



9.00 órától 9.30-ig a versenyhelyszínen. Összesítő névsorral, iskolai 

pecséttel, orvosi vagy szülői igazolással. 
 

8. Verseny szabályai, értékelése. 
 Csapatverseny: csapatlétszám 8 fő/ IV-V-VI korcsoportos tanulók  

 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. 
Egy iskola max. két főt nevezhet nemenként. 

„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.  

 
 Egyebek:  

 Magnézium 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. 
 

Budapest, 2017.11.14. 
 

KIDS elnökség 
 

Támogatók: 
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