2017/2018. évi
25. KIDS KUPA VERSENYKIÍRÁSA.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A „KIDS KUPA” célja, feladata:
A katolikus iskolákban sportoló diákoknak találkozási lehetőség
biztosítása.
A versenykiírásban, szereplő sportágakban, korcsoportonként és
nemenként a katolikus iskolába járó tanulóknak versenyzési lehetőség
biztosítása.
Győztesek és a helyezettek sorrendjének megállapítása.
A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.
2. A „KIDS KUPA”versenyeinek rendezői:
Jelentkezés vagy a KIDS Iroda felkérése alapján, azok a Katolikus
Iskolák, akik vállalkoznak rá és felismerik egy ilyen rendezvény
közösségépítő lehetőségét.
Biztosítani tudják a rendezvény eredményes lebonyolításához szükséges
feltételeket. (Sportlétesítmények, versenybírók, szállás és étkezés).
Lehetőséget találnak a verseny ideje alatt Szentmise és más közös
esemény rendezésére.
Akarják és tudják – a KIDS Irodával közösen – a verseny rendezéséhez
szükséges anyagiakat biztosítani. (Pályázat, saját erő, szponzorok,
szülői és más önkéntesek, stb.)
3. A „KIDS KUPA”versenyek helye és ideje:
A versenyek helyszíneit (jelentkezés vagy felkérés alapján), időpontjait
a KIDS elnöksége a rendezővel egyeztetve határozza meg (rendkívüli
esetben megváltoztathatja). A VERSENYNAPTÁRBAN rögzíti.
4. Résztvevők:
A KIDS, tagdíjat befizetett tagiskolák és tanulói. (Alanyi jogon,
részvételi díj fizetése nélkül).
Azoknak a Katolikus Alap és Középfokú Intézményeknek a tanulói,
amelyek nem tagjai a KIDS-nek részvételi díj fizetése mellett.
A tanulónak az adott iskola beiratkozott és a verseny időpontjában is
érvényes tagjának kell lennie. (A „KIDS KUPÁN” az iskola színeiben,
az iskolai DSE-ben leigazolt, más iskolába járó tanuló, nem
szerepelhet.)
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5. Korcsoportok:

I.

korcsoport

2009-

II.

korcsoport

2007-2008

III.

korcsoport

2005-2006

IV.

korcsoport

2003-2004

V.

korcsoport

2001-2002

VI.

korcsoport

1999-2000

Az a VI. korcsoportos (1998-ban született) tanuló, csak abban az esetben
versenyezhet iskolája színeiben, ha az előző tanévben is az intézmény
tanulója volt.
Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában
versenyezhet. Felversenyzés nem lehetséges! Az atlétika és úszás
sportágakban, a váltó számokban, a felversenyzésről a sportági kiírás
rendelkezik. Torna csapatban egy versenyző felversenyezhet, ekkor egyéni
eredményét is ebben a korosztályban kell értékelni.
Kivétel a 2003-ban születettek atlétika, torna, úszás sportágakban, ahol a
2003-ben született középiskolás tanulók az V. korcsoport versenyein
egyéni sportágakban indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban
nem indulhatnak.
Labdajátékokban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda)
alacsonyabb korcsoportú tanuló egy korcsoporttal feljebb felversenyezhet.
Visszaversenyezhet a saját korcsoportjába, ha a két korosztály mérkőzései
nem azonos versenyen kerülnek lebonyolítás.
6. Igazolás:
Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ
kártya másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az
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iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni és/vagy
csapat összesítő névsorral. Orvosi vagy szülői engedély kitöltésével.
Mivel az orvosi versenyengedély megszerzése komoly nehézségekbe
ütközik több iskolában, ezért szülői engedéllyel is versenyezhetnek a
diákok ettől a tanévtől!
A sportágankénti összesítő névsorról a csapatok, maguk gondoskodnak!
(Letölthető a honlapról.)
Vitás esetben a személyi igazolvány vagy érvényes útlevél is szükséges
az adategyeztetéshez. Ez azonban nem pótolja a diákigazolványt.
A fenti dokumentumok hiányában a versenyző nem vehet részt az adott
sportág versenyén.
A versenyeken a csapatok tanárral, edzővel, vagy szülő-vezetővel
kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény
alkalmazásában áll, vagy akit az iskola igazgatója írásban megbízott. A
megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent
szülő-vezetőt/edzőt nem tekinti hivatalos személynek. A hivatalos
személyek igazolása a verseny megkezdése előtt, az igazolóbizottság
feladata és kötelessége.
Igazolási dokumentumokat (összesítő csapatnévsor, orvosi
igazolás/szülői engedély, diákigazolvány) – labdajátékoknál – a verseny
végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni.
Az igazolás a verseny kezdete előtt 1 órával kezdődik.
7. Díjazás:
I-III. helyezett egyéni versenyzők érem; csapatok, váltók érem és
oklevél díjazásban részesülnek.
IV-VI. helyezett csapatok, illetve a váltók oklevél díjazásban
részesülnek.
Atlétika és úszás sportágakban a legeredményesebb iskola KUPÁT
kap.
A K.I.D.S. KUPA nyertese
 Az összetett pontversenyben, a legeredményesebben szereplő
iskola.
Kupát kap
 A legaktívabb iskola, mely a legtöbb KIDS versenyen vett
részt, függetlenül az iskola részvevői számától és
helyezéseitől. A meghívásos versenyek nem kerülnek
beszámításra.
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8. Költségek: Rendezés költségeit és a díjazást (érem, oklevél) a KIDS
Iroda és a rendező iskola fizeti.
Utazás, szállás, étkezés díjai a csapatokat terhelik.
9. Részvételi díj:
Nem „KIDS tag” iskolák, részvételi díj befizetése ellenében
vehetnek részt a versenyeken.
A részvételi díjat a nevezés előtt kell átutalni a KIDS számlájára.
Ez egyéni versenyző esetében 2500 Ft./fő, függetlenül a rajtok
számától, a csapatjátékok esetén (kosár, kézi, röplabda, kispályás
labdarúgás) 30 000 Ft. Függetlenül a mérkőzések számától.
A „B”kategóriájú torna csapatonként 10 000 Ft.
Floorball, csapatonként 6000 Ft./csapat
A részvételi díjat átutalással az alábbi bankszámlára kell utalni:
Raiffeisen Bank: 12076903-00175790-00100006,
(a megjegyzés rovatba kell írni: város, iskola név, X egyéni, + pl.
kosár csapat).
Erről a KIDS iroda, a befizető adatainak megismerése után, számlát
ad.
Célszerű a nevezési e-mailben jelezni, a számlát kérő adatait.
10. Nevezés:
A „KIDS KUPÁ”-ra, minden sportágban, a nevezést elektronikus
úton, a KIDS honlapján – www.kids.hu –kialakított nevezési
rendszerben lehet megtenni, a nevezési határidőig.
Nevezni, befizetett tagdíj esetén, regisztráció után kapott kóddal
lehet.
A részvételi díjat fizetőknek, e-mailben kell nevezni,
a kat.diaksport93@gmail.com címre küldött levélben.
A tagdíj befizetésének végső időpontja 2018. február 15.
Azok az Iskolák, amelyek eddig az időpontig nem fizetnek tagdíjat,
csak részvételi díj megfizetésével nevezhetnek a versenyekre.
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Labdajátékokra minden iskola két csapatot nevezhet. „A” és „B” csapat.
A verseny megkezdése előtt, egy órával, mindegyik csapatról pontos
csapatnévsort kell leadni a versenybíróságnak. Egy játékos ugyanazon a
versenyen csak az egyik csapatban szerepelhet. Vagy az „A”, vagy a
„B” csapatban.
11. A névszerinti nevezés
Az atlétika, úszás, asztalitenisz, torna, sakk, versenyszámoknál a
nevezési határidőig név szerint kell nevezni.
Az egyéni versenyszámokban mindenki csak a saját korcsoportjában
versenyezhet.
Kivétel, ha a sportági versenyszabály erről másképpen rendelkezik.
(Pl. versenyszámok vagy korosztályok összevonása esetén)
A torna csapatra, az atlétikai és úszó váltókra, csak iskola névvel kell
nevezni.
Ezeknek, a versenyszámoknak a névszerinti nevezését a verseny,
illetve a versenyszám kezdete előtt 1 órával, írásban kell megadni a
versenybíróságnak.
12. Meghívás:
A rendezőnek, ha van határon túli magyar katolikus vagy más
felekezetű iskolai kapcsolata, meghívhatja a csapatot vagy egyéni
versenyzőt a „KIDS KUPÁRA”. Természetesen a versenyszabályoknak
megfelelő feltételekkel.
A meghívást egyeztetni kell a KIDS elnökségével. Részvételük anyagi
feltételeit egyéni elbírálás alapján intézzük. Ha a versenyben a
meghívott, nem katolikus iskola csapata érmes helyezést szerez, két
azonos helyezést osztunk ki.
13. Egyéb rendelkezések:
Csapatjátékokban: 1 iskola, sportáganként, korosztályonként és
nemenként legfeljebb 2 csapatot nevezhet. („A” csapat, „B” csapat)
Egyéni versenyekben: 1 iskola 1 versenyszámban, korcsoportonként és
nemenként legfeljebb 4 versenyzőt nevezhet. (Kivételt képeznek azok a
sportágak melyekben a csapat eredményt, az egyéni verseny alapján
számolják és a csapat létszáma több mint 4 fő).
Az atlétikai és úszó váltószámokban 1 iskola 1 korcsoportban
nemenként 1 váltót nevezhet. Ott, ahol két korcsoportot összevontunk,
iskolánként szerepeltethető 2 váltó (pl. úszás I-II. kcs. összevont) Az
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atlétika és úszás sportágakban 1 versenyző 2 egyéni versenyszámban és
1 váltóban szerepelhet.
Amennyiben egy egyéni versenyszámra nevezett versenyző a verseny
előtt megbetegszik, és ezért nem tud indulni, a csapatvezető azt a
verseny előtti regisztrációnál jelezze a versenybíróságnak. Helyére más
versenyző nevezhető.
a) Visszalépés a versenytől:
(A rendezők és a verseny tisztasága védelmében).
Benevezett csapatot visszaléptetni, csak rendkívüli esetben lehet.
Ennek indokát és bizonyítását, írásban a KIDS KUPA helyi
főrendezőjének, kellő időben szükséges benyújtani. Amennyiben Ő
a visszalépést indokoltnak találja, akkor azt tudomásul veszi és
engedélyezi. Amennyiben azt nem találja kellően indokoltnak,
akkor azt elutasítja. Ha egy benevezett iskola csapata, a versenyen,
bejelentés nélkül nem áll ki, vagy engedély nélkül visszalép, akkor
a következő évben a „KIDS KUPA” versenyen, abban a
csapatjátékban, egyik korcsoportban sem indulhat.
Ha a verseny közben, egy egyéni versenyszámra benevezett
versenyző, az adott versenyszámban, indokolatlanul nem indul el
(nem áll rajthoz), azon a versenyen már, más versenyszámban nem
indulhat.
Erről a KIDS, a főrendező jelzésére, az iskola igazgatóját írásban
értesíti. Az esetleges keletkező költségeket (kárt) az iskolának
leszámlázza.
b) Egyéni versenyszámot csak akkor rendezünk meg, ha arra legalább
2 iskola 6 fő versenyzőjét nevezték. Váltók megrendezése 5 nevező
csapat esetén lehetséges.
c) Csapatsportág 5 csapat nevezése esetén kerül megrendezésre.
d) Versenyszámok összevonása, elhagyása. Abban az esetben, ha a
nevezési határidő után, a kiírt versenyszámokra nincs kellőszámú
résztvevő, a KIDS Technikai Bizottsága, összevonhat, vagy törölhet
versenyszámokat, korosztályokat, sportágakat. Az összevonásról
vagy törlésről a döntéseket a www.kids.hu honlapon a nevezés
lezárását követő 2. napon értesítést ad. Amennyiben a verseny
kezdete előtt 10 nappal a visszalépések miatt a fenti számok alá
csökken a résztvevők száma, a versenyszámot töröljük.
e) A versenyeken helyszíni nevezés nem lehetséges, kivéve, ha a
sportági versenykiírás másként rendelkezik.
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14. Óvás.
Óvást a verseny (mérkőzés) befejezését követő 15 percen belül, a
helyszínen, írásban, az óvási díj egyidejű letétbe helyezésével a
versenybíróság elnökének kell átadni, aki erről elismervényt ad. Az
óvási díj 10.000,- Ft. A versenybíróság az óvásról azonnal dönt.
Amennyiben az óvásnak helyt adnak, a befizetett összeget visszafizetik.
Ellenkező esetben az összeget a KIDS Irodának kell befizetni, a jogcím
feltüntetésével, az Iroda erről számlát ad. A VB döntése ellen–
fellebbezni lehet a helyszínen, a „Jury d’Appel”-hez. A fellebbezőre
kedvező döntés esetén az eredetileg befizetett óvási díj a fellebbviteli
eljárás díja.
Az óvást első fokon a Verseny Bíróság, mely áll a VB elnöke, a vezető
versenybíró és a résztvevő iskolák egy rangidős testnevelő tanára
személyéből tevődik össze. (Érintettség esetében a korban következő
testnevelő).
A „Jury d’Appel” összetétele: KIDS elnökség egy tagja, a Főrendező
és a VB elnöke. Döntésük végleges. A két Testületet, a verseny
megkezdése előtt kell kijelölni.
15. Fegyelmi kérdések:
A „KIDS KUPA” versenyeken a felnőtt/tanárkísérők kötelesek
csapataikat kísérni. A helyi házirend figyelembevételével, a megadott
időben a szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni.
A fegyelmezetlenül viselkedő tanuló/ testnevelő/edző/vezető
tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a VB elnök
köteles az elnöki jelentésben jelezni a KIDS Irodának.
Ha a „KIDS KUPA” résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók)
olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a KIDS
szellemiségével, (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása,
hivatalos személy, illetve személyek megsértése, italozás, dohányzás) a
KIDS elnöksége eljárást indít, és az iskolát kizárhatja a pontversenyből
vagy súlyos esetben a KIDS kupa további versenyeiből.
A versenyen való részvétel szabályainak megsértése esetén:
 Engedély nélküli indulás,
 Más néven való indulás,
 Az engedélyezettnél több versenyszámban való indulás,
 Nem a megfelelő korosztályban való indulás.
A személyt, illetve csapatot a versenybizottság a további
versenyzésből kizárja.
Az esetről, a KIDS elnökségét szükséges tájékoztatni.
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A további szankcionálás jogát a KIDS elnöksége fenntartja.
A versenyek helyszínein dohányozni és szeszes italt fogyasztani
tilos!

Budapest, 2017. szeptember 15.

Az elnökség jóváhagyásával:
Magó Kinga
szakmai alelnök
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