Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
Határozatok tára

1. Elnökségi ülés ideje, helye: 2016.08.31. 17 óra, Budapest, Piarista köz 1. I. emeleti
tárgyaló
Az elnökség határozatképes.
2. Határozatok:
A KIDS elnökségének 9/H-KIDS (2016.08.31.) határozata egyhangúlag elfogadta a
szövetség 2015/2016. évi programjairól szóló összesítő előterjesztést és beszámolót.
Szavazás: 7 igen

0 tartózkodás

0 nem

Határidő: Azonnal
Felelős: főtitkár

A KIDS elnökségének 10/H-KIDS (2016.08.31.) határozata egyhangúlag elfogadta,
hogy a KIDS Kupa pontversenyében mely sportágak és versenyek kerüljenek
beszámításra és annak pontozási módját is, mely az éves programban felkerül a KIDS
honlapjára és azon jelölve vannak a pontszerző versenyek.
Ezek alapján az egyéni sportágakban és versenyszámokban az első helyezett tanuló
iskolája 9 pontot a második 7 pontot és nyolcadik helyezett tanuló iskolája 1 pontot
kap. 6 induló versenyző esetén az első helyezett tanuló iskolája 7 pontot a hatodik 1
pontot kap. 6 induló alatt nem kapnak pontot az iskolák
Csapatoknál – floorball, torna csapat, úszó váltók, atlétika váltók – ez a pontozás
kettőzötten érvényes, tehát az első helyezett úszó váltó 18 pontot az nyolcadik
helyezett váltó 2 pontot kap. Amennyiben kevesebb csapat indul egy versenyen, úgy
arányosan csökkennek a megszerezhető pontok. (7, 6 vagy 5 csapat esetében).
A négy labdajáték esetében a szorzó 3-as, tehát a nyolcadik 3 pontot az első csapat
iskolája 24 pontot kap és arányosan csökken itt is 7-6-5 csapat esetében a kapható
pontok száma.

Szavazás: 7 igen
Határidő: Azonnal

0 tartózkodás

0 nem

Felelős: főtitkár

A KIDS elnökségének 11/H-KIDS (2016.08.31.) határozata egyhangúlag elfogadta,
hogy a KIDS Kupa iskolák közötti aktivitási pontversenyében minden indulás 1-1
pontot érjen, függetlenül az elindult versenyzők számától. A labdajátékok esetében a
sportági csapatok külön kerülnek beszámításra, tehát 1 pontot ér egy kosárlabda és 1
pontot egy kézilabda csapat indulás külön-külön.
Szavazás: 7 igen

0 tartózkodás

0 nem

Határidő: Azonnal
Felelős: főtitkár

A KIDS elnökségének 12/H-KIDS (2016.08.31.) határozata egyhangúlag elfogadta a
KIDS Kupa 2016/2017. tanévi programját, versenyeit és versenyhelyszíneit azzal,
hogy kerüljön be a vívás sportági verseny is hivatalos pontversenybe, továbbá, hogy
az esztergomi június 2-3-4-i összevont labdajáték versenyekre jöjjön létre egy
szervező bizottság a feladatok nagysága és összetettsége miatt.
Szavazás: 7 igen

0 tartózkodás

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: főtitkár

0 nem

