25. KIDS-KUPA
ATLÉTIKA - 2018.04.21.
A verseny célja: Az ország különböző területein élő katolikus iskolák diákjai
számára lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat az atlétika
versenyszámaiban.
A verseny rendezője: A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
megbízásából, a Budapesti Atlétikai Szövetség.
A verseny helye: Ikarus Atlétikai Stadion, 1165 Budapest (Mátyásföld), Bátony u.
1-33.
A verseny ideje: 2018. április 21. (szombat) 10.00 óra
A verseny védnökei: Dr. Török Csaba a KIDS elnöke és a Katolikus Pedagógia
Intézet.
A verseny szervezője: KIDS iroda
Díjazás: Az egyéni és csapatversenyek I-III helyezettjei érem, a csapatversenyek
I -VI helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
Minden versenyző ajándékot kap!
Nevezés: Nevezni a KIDS honlapján található nevezési felületen lehet.
Akik nevezési díjjal vesznek részt a versenyen, azok nevezését a KIDS iroda
intézi, a szövetség tagszervezetei a nevezési felület használatával tudnak nevezni.
Figyelem! Azok az iskolák, akik nem fizették be a 2017/2018. tanévre az
éves tagdíjat, azok tanulónként 2.500 forint nevezési díjat kötelesek a
KIDS számlájára utalni a nevezési határidő előtt 5 munkanappal.
E-mail címen vagy telefonon lehet, érdeklődni a részletekről:
kat.diaksport93@gmail.com , telefon: Kemény Dávid 06 30 521 9179
A KIDS számlaszáma: 12076903-00175790-00100006

Nevezési határidő: 2018. április 15. 24.00 óra
Figyelem! A nevezési rendszer automatikusan lezár a határidő végén, ezért
kérjük azt szigorúan betartani!
A nevezési határidőn túli nevezéseket nem tudjuk elfogadni, helyszíni
nevezés nincs!

Versenyszámok:
I és II. kcs.
I. korcsoport: (leányok és fiúk )
Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 40 m,
Kislabdahajítás
Távolugrás, (60 cm sávból)
Csapatösszeállítás: a csapat 6 főből áll, 5 fő eredménye számít, mint
csapateredmény.
II. korcsoport: (leányok és fiúk)
Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 60 m,
Kislabdahajítás
Távolugrás, (60 cm sávból)
Csapatösszeállítás: a csapat 6 főből áll, 5 fő eredménye számít, mint
csapateredmény.
Egyebek: I-II. korcsoportra vonatkozóan
1. Egyéni versenyszámot csak akkor rendezünk meg, ha arra legalább 2 iskola 6 fő
versenyzőjét nevezték.
2. Csapatversenyt csak akkor rendezünk, ha arra legalább 3 iskolából 5 csapatot
neveznek.
3. 1 iskola korcsoportonként és nemenként maximum 2 csapatot nevezhet.
4. Amennyiben egy nevezett versenyző a verseny előtt megbetegszik, és ezért nem
tud indulni, a csapatvezető azt orvosi igazolással a verseny előtt legkésőbb 1
órával igazolja a versenybíróságnál. Helyére más versenyző nevezhető.

III - IV – V – VI. kcs.
III. korcsoport: (leányok és fiúk)
Egyéni versenyek versenyszámai:
- Fiúk: 60m, 600m, távolugrás, kislabdahajítás
- Lányok: 60m, 600m, távolugrás, kislabdahajítás
Váltóverseny: 4 X 200 méter mixváltó (2 fiú + 2 lány)
IV. korcsoport:
Egyéni versenyek versenyszámai:
- Fiúk: 100m, 400m, 1500m, magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás
- Lányok: 100m, 400m, 800m, magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás
Váltóverseny: 4 X 200 méter mixváltó (2 fiú + 2 lány) melybe nevezhető III.
korcsoportos versenyző is, amennyiben a saját korcsoportos váltójában nem
indult.
V. korcsoport:
Egyéni versenyek versenyszámai:
- Fiúk: 100m, 400m, 1500m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (5kg)
- Lányok: 100m, 400m, 800m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (3kg)
VI. Korcsoport:
Egyéni versenyek versenyszámai:
- Fiúk: 100m, 400m, 3000m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (6kg)
- Lányok: 100m, 400m, 1500m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (4kg)
Váltóverseny V-VI. kcs. összevontan:
- 4 X 200 méter mixváltó (2 fiú + 2 lány)
- Svédváltó (külön fiú és lány) 100m-200m-300m-400m
Egyebek a III, IV, V. és VI. korcsoportokra vonatkozóan:
1. 1 iskola 1 versenyszámban, korcsoportonként és nemenként legfeljebb 4
versenyzőt nevezhet.
2. Az atlétikai váltószámokban 1 iskola 1 korcsoportban 2 váltót nevezhet.
3. 1 versenyző 2 egyéni versenyszámban és 1 váltóban szerepelhet.(Az „Általános
szabályok” szerint.)
4. Amennyiben egy egyéni versenyszámra nevezett versenyző a verseny előtt

megbetegszik, és ezért nem tud indulni, a csapatvezető azt orvosi igazolással a
verseny előtt legkésőbb 1 órával igazolja a versenybíróságnál. Helyére más
versenyző nevezhető.
Figyelem! A versenyszámok csak abban az esetben kerülnek megrendezésre, ha
legalább 6 fő egyéni induló 2 különböző iskolát képviselve és csapatban 3
különböző iskola legalább 5 csapata nevez és legalább 3 csapat megkezdi a
versenyt. A nevezési határidő lejárta után 48 órán belül a rendezők megnevezik
azokat a versenyszámokat, melyekben a kevés induló miatt NEM kerül
megrendezésre az adott versenyszám! Ez a közlemény a KIDS honlapján lesz
látható.
Igazolás:
- 8.30 órától 9.30-ig I-II-III kcs
- érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya másolattal, a honlapról letölthető
és kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott,
nevezési lappal. Szülői engedély vagy iskolaorvosi igazolás az
egészségügyi alkalmasságról.
Minden további kérdésben az „Általános szabályokban” leírtak az
irányadók!
A versennyel kapcsolatos információ: kat.diaksport93@gmail.com
Telefon: Kemény Dávid 06 30 521 9179

KIDS elnöksége

Támogatók

