
 

 

 

  

29. KIDS-KUPA 

Labdarúgás-kézilabda 

 

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.  

A verseny helye: Labdarúgás: Műkertvárosi Sportcentrum Kecskemét, Mártírok útja 1, 6000 

(műfüves pályák) 

Kézilabda: Kecskemét város sportcsarnokai (később kijelölendő helyszínek) 

A verseny ideje: 2022. 05. 14. (szombat) 9.00 óra 

A verseny védnöke: Vazul Zsolt a KIDS alelnöke  

A verseny szervezője: KIDS iroda 

Díjazás: Az egyéni és csapatversenyek I-III helyezettjei érem, a csapatversenyek  

 I –VI. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.             

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. 

 

Nevezési határidő: 2022. 03. 31. 24.00 óra  

 

A nevezési rendszer automatikusan lezár a határidő végén, ezért kérjük betartani! A nevezési 

határidőn túli nevezéseket nem tudjuk elfogadni, helyszíni nevezés nincs! 



Figyelem! Azok az iskolák, akik nem fizették be a 2021/2022. tanévre az éves tagdíjat, 

nevezési díjat kell fizetniük (25.000 Ft/csapat), melyet szíveskedjenek a KIDS számlájára 

utalni a nevezési határidő előtt 5 munkanappal.  

A KIDS számlaszáma: 12076903-00175790-00100006      

Érdeklődni a részletekről: kat.diaksport93@gmail.com +36202751799  

 

KORCSOPORTOK: 

V.  korcsoport: 2005-2006. évben születettek, 

VI. korcsoport: 2002-2004. évben születettek. 

 

Versenyszámok, általános szabályok:   

 

fiú Labdarúgás (V. korcsoport) 

fiú Labdarúgás (VI. korcsoport) 

lány Labdarúgás (V-VI. korcsoport) 

fiú Kézilabda (V. korcsoport) 

lány Kézilabda (V. korcsoport) 

fiú Kézilabda (VI. korcsoport) 

lány Kézilabda (VI. korcsoport) 

 

Általános szabályok: 

 

1. Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya 

másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója és 

orvos által aláírt és pecséttel ellátott, csapat összesítő névsorral. (orvosi igazolás 

helyett szülői igazolás is megengedett) 

2. Az összesítő névsorról a csapatok, maguk gondoskodnak! (letölthető) A fenti 

dokumentumok hiányában a csapat nem vehet részt az adott sportág versenyén. 

3. A csapatok kötelesek két különböző színű, számozott mezről gondoskodni. 

4. A csapatokat csak az iskola pedagógusai vagy az iskola vezetője által írásban 



megbízott személy vezetheti (csapatvezető). 

5. A csapatok besorsolást a sportágak játékrendjét a rendezők a nevezések után 

véglegesítik és teszik közzé a KIDS honlapján. 

6. Minden egyéb kérdésben az adott sportág verseny és játékszabályai az irányadóak az 

ettől való eltérést a verseny forgatókönyve tartalmazza. 

7. A sportági versenykiírások megtalálhatók a mellékletben. 

8. Minden további információ a www.kids.hu honlapon. 

 

További információ: 

 

Vazul Zsolt vazul.zsolt@gmail.com +36 20 233 2311 sportági és versenyrendezési 

kérdésekben 

 

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

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

 

KIDS elnöksége              

      Támogatók   
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