
  

 

 

 

 

 

26. KIDS-KUPA 

2019.01.26. TÉLI SPORTNAP VERSENYKIÍRÁSA  

ORSZÁGOS KÖTÉLMÁSZÓ, KÖTÉLHÚZÓ, EVEZŐS 

ERGOMÉTERES ÉS MINI RÖPLABDA VERSENY  

1. A verseny célja: A katolikus iskolák tanulóinak versengése több sportágban, egy 

sportos, jó hangulatú találkozón. Versenylehetőség biztosítása a felkészülési 

időszakban. A nem tag iskoláknak bemutatkozási lehetőség. A 25. KIDS kupa 

ünnepélyes megnyitása. 

2. A verseny rendezője: A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. 

 

3. Társrendező: Budapesti Piarista Gimnázium 

 

4. A verseny helye: Budapesti Piarista Gimnázium (1052 Budapest, Piarista u. 1.) 

5. A verseny fővédnöke: Dr. Török Csaba a KIDS elnöke. 

6. A verseny ideje: 2019. január 26. (szombat) 10h 

7. Nevezés: Az alábbi e-mail címen lehet: kat.diaksport93@gmail.com 

8. Nevezési határidő: 2019. január 20. (vasárnap) 20h. 

9. Igazolás: A helyszínen: 9:30 órától 10:00h-ig, diákigazolvánnyal és iskolai 

összesítővel. 

10. Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem- díjazásban részesülnek, egyéni és 

csapatversenyben egyaránt.  

11. Időrend: 

10.10h megnyitó 

mailto:kat.diaksport93@gmail.com


10.15-11h Kötélmászó és kötélhúzó verseny 

11h-14h-ig ergométeres verseny 

11.10h-15h-ig mini röplabda 

 

VERSENYKIÍRÁSOK 

Ergométer 

Verseny lebonyolítása: 

- négy, képernyős, kijelzős ergométeren, sorsolás alapján (létszámtól függően) 

- csapatversenyben gyors váltással folyamatosan. 

Egyéni és 4 fős csapatverseny. 

Versenytávok: 500 méter 

- IV. korcsoportos lányok és fiúk: 500 m 

- V. korcsoportos lányok és fiúk: 500 m 

- VI. korcsoportos lányok és fiúk: 500 m 

Lehetséges vegyes csapatok indulása is – 2 fiú és két lány. 

Miniröplabda 

- 4 – 4 fős lány és fiú/ill. vegyes csapatok 

- IV. kcs-ban csak lány csapatok 

- V-VI. korcsoportban lány és fiú/vegyes csapatokkal lehet nevezni. 

- 11 pontig megy egy szett és két nyert szettig tart a mérkőzés (2-0 vagy 2-1 lehet az 

eredmény). Győzelemért 2 pont, szett nyeréses vereség esetén egy pont, szett nyerés 

nélküli vereség 0 pont. 

- A verseny lebonyolítása: 

- Nevezett csapatok függvényében csoport vagy körmérkőzéses formában 



Kötélhúzás: 

IV-V-VI kcs. fiú vagy vegyes csapatok (a IV. kcs csapatokat és a csak lány csapatokat külön 

is értékeljük!) 

8 fő/ csapat 

 

Kötélmászás: 

A verseny lebonyolítása: a nevezések függvényében csoportmérkőzések, majd helyosztók a 

csoport győztesek között. 

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. 

 

 

Minden további kérdésben az „Általános szabályokban” leírtak az irányadók! 

A versennyel kapcsolatos információ: kat.diaksport93@gmail.com  

 

KIDS elnöksége 

 

 

 

 

 

 

Támogatók 

 



  

  

  
 


