
Versenykiírás I-IV. korcsoport Mezőkövesd 

1.) A verseny célja: Az ország különböző területein élő katolikus iskolás diákok számára 

lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat.  

2.) A verseny rendezője: A KIDS megbízásából a mezőkövesdi Szent István Katolikus 

Általános Iskola 

3.) A verseny helyszíne:  

 Mezőkövesd, Széchenyi utca a Városi Stadion (labdarúgás) 

 Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ (kézilabda), Mezőkövesd, 

Kavicsos út 9. 

 Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme 

(kosárlabda IV.kcs.), Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

 Szent István Katolikus Általános Iskola tornaterme (kosárlabda 

III.kcs.), Mezőkövesd, Mátyás király út 44. 

4.) A verseny ideje: 2014.május 31. (szombat)7.00-18.30-ig 

5.) Díjazás: Az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezett csapatok oklevél díjazásban 

részesülnek. 

6.) Költségek: A verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja, a résztvevőket terheli az 

utazási, szállási és étkezési költségek. A szövetség tagszervezeteinek részvétele 

díjtalan, ha a tagdíjat megfizették április 30-ig. Azon iskolák csapatainak, akik még 

nem tagjai a KIDS-nek, nevezési díjat kell fizetniük (30.000 Ft/csapat), melyet a 

szövetség számlájára kell átutalni a fenti határidőig, megjelölve, hogy a számlát vagy 

a bizonylatot kinek postázza a KIDS.  

7.) Fontos: A KIDS 2013. novemberi közgyűlése döntött arról, hogy a versenyek 

komolysága és a rendezők indokolatlan kiadásai érdekében a nevezett csapatoknak 

indulási kauciót kell fizetni. A kaució összege 5.000 Ft/csapat, melyet a nevezéssel 

egy időben kell a KIDS számlaszámára átutalni. A kauciót a versenyt követő 8 napon 

belül a KIDS visszautalja az iskola számlájára.  

8.) Nevezés: Nevezni a KIDS honlapján található nevezési lapon lehet közvetlenül a 

katisk2@gmail.com, és másolatban a kat.diaksport93@gmail.com elektronikus 

levélcímen.  

9.) Nevezési határidő: 2014. május 09. 18 óra. A nevezési határidőn túli nevezéseket 

nem tudjuk elfogadni, helyszíni nevezés nincs!!!  
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Egyebek:  

 Korcsoportonként és nemenként legalább hat csapat nevezése és megérkezése 

esetén kezdődik el a bajnokság. Amennyiben kevesebb, mint hat iskola csapat 

nevez, úgy a rendező fenntartja a jogot, hogy összevonja a korcsoportokat és a 

fiatalabb korcsoportú csapat elindulhat a felsőbb korcsoportban. Erről a 

nevezési határidő lejárta után öt nappal a rendező értesíti az érintett 

korcsoportokat. A benevezett játékosok cseréje megengedett, de megfelelő 

igazolással és orvosi engedéllyel mindenkinek rendelkeznie kell. Csak a 

kézilabdában lesz összevonás. 

 Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ-kártya 

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

orvos által aláírt és pecséttel ellátott összesítő névsorral. Az összesítő 

névsorról a csapatok maguk gondoskodnak! A fenti dokumentumok 

hiányában a csapat nem vehet részt az adott sportág versenyén.  

 A csapatok kötelesek két különböző színű, számozott mezről gondoskodni.  

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

megbízott személy vezetheti (csapatvezető).  

 A csapatok besorsolását, a sportágak játékrendjét a rendezők a nevezések után 

véglegesítik. 

 Minden egyéb kérdésben az adott sportág verseny- és játékszabályai az 

irányadóak.  

 A verseny idejére igény szerint tudunk tornatermi és tantermi(ingyen), 

valamint korlátozott számban (20 fő) kollégiumi szállást biztosítani 

(2000ft/fő). Étkezés az iskolánkban megoldható.  

o Reggeli: 150/fő 

o Ebéd: 310/fő 

o Vacsora: 250/fő 

Az étkezés és szállás igényüket legkésőbb 2014. 05. 23-ig legyenek 

szívesek jelezni 

További információ:  

Szent István Katolikus Általános Iskola 



Nyeste István (06309976477) 

Lénártné Csuhai Katalin (06206166218) 

E-mail cím: csuhaikatalin@gmail.com, nyesteistvan@gmail.com 

 

A verseny programja: 

2014. 05. 31. 

Reggel  7.00-tól regisztráció a SPORTCSARNOKNÁL 

 9.00 Rövid megnyitó ünnepség 

 9.30 vagy 10.00-tól versenyek a helyszíneken 

Eredményhirdetés különböző időpontokban a helyszíneken 
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